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االفتتاحية

تركامن«  »صحراء  كلستان  حمافظة   يف  رحلة  أثناء  كنت 
انقلبت  أنور  حممد  الشيخ  أن  املؤمل  اخلرب  هبذا  وفوجئت 
مدينة  بني  الطريق  يف  دعوية  رحلة  من  عودته  أثناء  سيارته 
مغمى  وهو  زاهدان  مستشفى  إىل  فحمل  وجشت  خاش 
عليه. فترضعنا إىل اهلل تعاىل أن يعافيه ويشفيه ثم فوجئنا بأن 
الشيخ حممد أنور لبى نداء ربه وانتقل إىل رمحته يوم اإلثنني 
21 من شوال 1438 هـ إنا هلل وإنا إليه رجعون اللهم اغفر 
له وارمحه وعافه وأكرم نزله ووّسع مدخله وأبدله  دارا خريا 
من داره وأهال خريا من أهله. كان الشيخ حممد أنور رمحه اهلل 
باألمر  والتواضع واالهتامم  والورع  التقوى  نسيج وحده يف 

باملعروف والنهي عن املنكر واجلهار بكلمة احلق.
ولد الشيخ حممد أنور يف قرية » كله كان« )من أعامل مدينة 
ثم  منطقته  يف  االبتدائية  املرحلة  ودرس  اإليرانية(  رساوان 
بنجكور   بمدينة  وأقام  باكستان  إىل  العلم  لتحصيل  رحل 
واستفاد من أهل العلم ثم سافر إىل كراتيش والتحق بمدرسة 
»أحرار اإلسالم« واستفاد من أساتذهتا ثم ذهب إىل اجلامعة 
الشهرية بدار العلوم اإلسالمية » تندواهلل يار« بإقليم السند، 
فأقام هناك وانتهل من ذلك املنهل العذب، كانت دار العلوم 
فيها  باكستان حيث يدرس  آنذاك أكرب جامعة يف  اإلسالمية 
صاحب  العثامين  أمحد  ظفر  العالمة  املحدث  الشيخ  سامحة 
فضيلة  الكبري  والداعية  احلديث،  علم  يف  السنن«  »إعالء 
الكاندهلوي  الرمحن  إشفاق  والشيخ  عيل  مجشيد  الشيخ 
حيث  ملتان«  العلوم  قاسم   « جامعة  إىل  غادر  ثم  وغريهم، 
استفاد من كبار العلامء يف ذلك العهد أمثال الشيخ العبقري 
موالنا الشيخ موسى خان البازي صاحب املؤلفات الشهرية 
حمط  كانت  حيث  كراتيش  العلوم  دار  قصد  ثم  اآلفاق  يف 
واآلداب  والفقه  واحلديث  التفسري  فدرس  العظامء  الرجال 
صاحب  شفيع  حممد  املفتي  األكرب،  املفتي  الشيخ  لدى 
أمحد  رشيد  املفتي  الكبري  والعالمة  القرآن«  »معارف  تفسري 
اللدهيانوي والشيخ املحدث العالمة سليم اهلل خان، وخترج 
يف دار العلوم كراتيش عام 1382 ه ق من اهلجرة فلم يكتف 

العالمة  تفسري  حلقة  إىل  العلمي  ظمأه  ساقه  بل  حصل  بام 
الشيخ غالم اهلل خان والعارف الكبري موالنا الشيخ عبد اهلل 
الدرخواستي ثم اتصل بالشيخ املفتي رشيد أمحد اللدهيانوي 
للتزكية واإلصالح فنال اإلجازة يف السلوك واإلرشاد وُعّد 

من خلفائه. 
إىل إيران

يف  واإلرشاد  باإلفادة  وبدأ  بالده  إىل  أنور  حممد  الشيخ  عاد 
مسقط راسه فدعاه العالمة الشيخ حممد يوسف حسني بور 
بــ  جشت«  العوم  عني  »جامعة  يف  واإلفادة  التدريس  إىل 
إىل  الطالب  وتربية  اإلسالمية  العلوم  خدمة  فالزم  رساوان 

آخر حياته املباركة.
صلتي بالشيخ

تعرفت عىل الشيخ حممد أنور أيام دراستي يف املرحلة الثانوية 
احلكومية يف مدينة تشاهبار وحيث كنت يف السنة الثالثة عش 
من عمري وكان الشيخ من شباب العلامء فكان يلقي مواعظ 
مؤثرة يف مساجد » تشاهبار« فكنت أشتاق إىل استامع مواعظه 
يرّغبان  كانا  الشيخ حممد دهقان وكالمها  احلكيمة وكان مع 
العلم  الدينية ويبينان فضائل  العلوم  املسلمني  لدراسة  أبناء 
وأمهية املعاهد الدينية وكان ملواعظهام تأثري يف النفوس ودور 
يف اإلصالح. ثم شاء اهلل أن ذهب إىل باكستان ورجع بعد مدة 
اهلل  رمحه  أنور  حممد  الشيخ  مع  الصلة  فتجددت  زاهدان  إىل 
فازداد حبا يف قلبي وأحبني كثريا وكان يبدي ذلك كلام أزوره 
وأحيانا يأتيني يف منزيل فأجتاذب معه أطراف األحاديث حول 
إصالح املجتمع وإزالة املنكرات السائدة فكان حيرتق قلبه ملا 
وقلة  الديني  الوازع  وضعف  اخللقي  الفساد  ذيوع  من  يرى 
احلياء، والسفور، وعدم االهتامم باألحكام الشعية يف احلياة، 
الشيخ  خلفاء  دعت  مؤمترا  بكراتيش  الرشيد  جامعة  عقدت 
تالميذ  فذهب  فيه،  للمشاركة  وتالميذه  رشيدأمحد  املفتي 
فاستقبله  منهم،  أنور  الشيخ حممد  باكستان وكان  إىل  الشيخ 
وأكرمه  الرحيم،  عبد  املفتي  الشيخ  فضيلة  اجلامعة  رئيس 
وطلب منه أن يلقي كلمة عىل أساتذة اجلامعة وطالهبا فألقى 

رحيل الشيخ العارف الزاهد موالنا حممد أنور مال زهي
)عاش سعيدا ومات شهيدا( 

سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي 
أستاذ الحديث والفقه بالجامعة
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الرشيد  جامعة  يف  مفيدة  كلمة  أنور  حممد  الشيخ 
فأفاد وأجاد، جزاه اهلل تعاىل خريا. 

وإفادته،  تدريسه  بجانب  أنور  حممد  الشيخ  وكان 
يأمر  واألرياف،  والقرى  املناطق  يف  يتجول 
للمسلمني  وينصح  املنكر  عن  وينهى  باملعروف 
وكان هذا دأبه إىل آخر حياته مع أنه كان يعاين من 
األمراض واألوجاع والطعن يف السن وعدم توفري 

اإلمكانيات.
اجتامع  يف  رساوان  مدينة  يف  معه  لقائي  آخر  وكان 
العلامء بمعهد »رمحة للعاملني« وال أنسى أنه اجتمع 
حول  الشيخ  فتكلم  العلامء  شباب  من  لفيف  لديه 
وقلة  واخلالعة،  السفور،  سيام  الشائعة  املنكرات 
نصح  يف  اليقرصوا  بأن  اجلميع  فأوىص  احلياء، 
اآلثام  من  وتطهريه  املجتمع  وإصالح  املسلمني 
املضامر.  هذا  يف  الئم  لومة  خيافوا  وال  واملنكرات، 
وذّكرنا  الناس،  مرضاة  عىل  اهلل  مرضاة  ويفضلوا 
بصنيع الربانيني من العلامء وأنشد أشعارا فحّرض 
اجلميع، وهز املشاعر والعواطف، فجزاه اهلل خريا. 
وشاء اهلل سبحانه أن يكون توديعه للحياة يف سبيل 

اهلل، فعاش سعيدا ومات شهيدا رمحه اهلل.
العلم  أوساط  يف  رهيب  فراغ  بوفاته  حدث  لقد 
والتقوى، والزهد والدعوة إىل اهلل، سيام يف جامعة 
العلم  وأهل  الناس  وحزن  بكشت.  العلوم  عني 
كثريون  خلق  فاجتمع  فراقه  عىل  مجيعا  والطالب 
من ذوي العلم وعامة الناس لتوديعه األخري وصىل 
وأثنى عليه وأشاد  احلميد  الشيخ عبد  عليه فضيلة 
بدوره وخدماته وعّزى أهله والشيخ حممد يوسف 
وأساتذة عني العلوم وطالهبا واعترب رحيل الشيخ 
حممد أنور خسارة فادحة يف أوساط العلم والدعوة، 
احلادث  الفراغ  يسد  أن  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  ودعا 

برحيله، بفضله ورمحته.
إننا إذ نعزي أساتذة عني العلوم سيام شيخنا املكرم 
يوسف وأرسة  الشيخ حممد  الكبري سامحة  العالمة 
يتغمد  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إىل  نترضع  الراحل، 
مع  وحيشه  جنانه  فسيح  ويسكنه  برمحته  الفقيد 

األنبياء والصديقني وعباده الصاحلني.
ووّسع  نزله  وأكرم  وعافه  وارمحه  له  اغفر  اللهم 
من  خريا  وأهال  داره  من  خريا  دارا  وأبدله  مدخله 

أهله، اللهم ال تفتنّا بعده وال حترمنا أجره.

كان حبيبي حممد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
، وال غليظ، وال صّياح وال عياب، ال  سهل اخللق، لنيِّ اجلانب، ليس بفظٍّ

يذم أحًدا وال يعريه، وال يتكّلم إال فيام يرجو ثواَبه
كان سيدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

فيسمع  صالته  وَيدُخل  ويلتزمهم،  فُيقبِّلهم  إليه  يستبقون  بالصبيان،  رحياًم 
بكاَء صبيٍّ فيخففها رمحًة ألمه

وكان سيدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
أحلم الناس، وأقلهم غضبا وأشّد حياء من العذراء يف ِخدرها، إذا كره شيًئا 

ُعِرف ذلك يف وجهه، وكان أشّد الناس َتواُضًعا
وكان سيدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

فُيِميل  ليتوضأ فتأيت اهلرة عطشى،  الناس، كان يضع اإلناء بني يديه  أرحم 
اإلناء للهرة، وما يرفعه عنها حتى ترتوي رمحًة هبا

وكان سيدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
حلَو املنطق، خافض الطرف، نَظُره إىل األرض أكثر من نَظِره إىل السامء، يبدأ 

َمن لقيه بالسالم
وكان سيدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

اًم، وأحسنهم بًِشا، ال يميض وقته بغري عمل هلل، وما ُخرّيَ بني  أكثر الناس تبسُّ
أمرين إال اختار أيسمها، ما مل يكن إثام

وكان سيدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
العاملني،  إذا جاَءه ما حيّب: قال: احلمد هلل رب  التشاؤم  الفأل ويكره  حيبُّ 

وإذا جاءه ما يكره: قال: احلمد هلل عىل كل حال
وكان سيدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

والكافور،  والعود  باملسك  يتطيَّب  الكرهية،  الرائحة  يكره  الطِّيب،  حيبُّ 
يدهن رأسه وحليته، ال ُتفاِرقه قارورة الدهن سفرا

وكان سيدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
يأكل ما وجد، وال يرّد ما حرض، نعم.. كان سيدي ال يتكلَّف، إْن وجد متًرا 

دون خبٍز أكله، وإْن وجد ُحلًوا أو عسال أَكَله

هكذا كان سيدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص



السنة : 13- العدد: 10/  شوال 1438 هـ.ق  AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

6

القصاص؛احلكم األول من أحكام الرب
املناسبةلآليات

ويف  باإلمجال،  السابقة  اآليات  تفسري  يف  الرّب  أصول  اتضحت 
الرّب،  أبواب  عليها  تطلق  التي  تفاصيلها  تبّينت  التالية  اآليات 
الرضورة  حسب  بياهنا  تّم  التي  املسائل  بعض  إىل  إشارة  وهناك 

والظروف واحلوادث من أبواب الرّب. 
التفسري املخترص

ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم {قانون } اْلِقَصاُص يِف اْلَقْتىَل{  أي  َا الَّ }َيا َأهيُّ
املقتولني عمدا، }احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُنَثٰى بِاأْلُنَثٰى {  وإن 
كان القاتلون أعظم  مكانة من املقتولني، مع ذلك جيب القصاص، 
ٌء{  يعفى القاتل عن القتل  ويقتل القاتل } َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْ
الفريقني  القاتل، وعندئذ جيب عىل  الدية جتب عىل  قصاصا لكن 
بِامْلَْعُروِف{  َباٌع  }َفاتِّ املقتول:  وارث  وعىل  األمرين،  هذين  مراعاة 
القاتل:  يعني  عليه  املدعى  وعىل  معقولة  بطريقة  الدية  مطالبة 
املقدار واملامطلة يف األداء  بِإِْحَساٍن{ من غري بخس يف  إَِلْيِه  }َوَأَداٌء 
لَِك{ يعني اّدعى  ُكْم َوَرمْحٌَة َفَمِن اْعَتَدٰى َبْعَد َذٰ بِّ ن رَّ لَِك خَتِْفيٌف مِّ }َذٰ
إىل  بادر  ثم  القاتل  أو عفى عن  أو خطأ،  القتل كذبا  عىل أحد يف 
اأْلَْلَباِب  ُأويِل  َيا  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  يِف  َوَلُكْم  َألِيٌم،  َعَذاٌب  }َفَلُه  قتله، 
ُكْم َتتَُّقوَن{ ألّنكم جتتنبون القتل خوفا من هذا القانون، فتنجو  َلَعلَّ

النفوس من املوت.
فقه احلياة أو األحكام

معنى القصاص لغة واصطالحا:
باملجني  فعل  ما  مثل  باجلاين  ُيفعل  بأن  املامثلة،  لغة هو  القصاص 
عليه، والزيادة عىل ذلك حرام. ووردت له توضيحات أخرى يف 
هذه السورة يف آية "فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"، ويف آخر 

سورة النحل" وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به".
التي  اجلراحة  أو  القتل  عقوبة  عىل  يطلق  رشعا:  والقصاص   

روعيت فيها املامثلة واملساواة.
مسائل واستنباطات

 املسألة األوىل:

 العمد من القتل ما قصد رضبه بسالح أو ما أجري جمرى السالح 
من اآلالت القاتلة اجلارحة للجلد واللحم، والقصاص يعني قتل 

النفس مقابل إزهاق النفس، وهو خمصوص بجريمة القتل.
 املسألة الثانية: 

باألنثى،  يقتل  كا  واألنثى  أيضا،  بالعبد  يقتل  باحلّر  يقتل  كام  احلّر 
اآلية  يف  وماذكر  كذلك.  باملرأة  يقتل  والذكر  بالذكرأيضا،  يقتل 
املذكورة  اآليات  نزلت  واقعة  سببه  باألنثى  يقتل  األنثى  أن  من 
ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه باسناد بن أيب حاتم  ردا عليها، ذكر 
قال: إن حيني اقتتلوا يف اجلاهلية قبل اإلسالم بقليل، فكان بينهم 
بعضهم  يأخذ  فلم  والنساء،  العبيد  قتلوا  حتى  وجراحات  قتل 
من بعض حتى أسلموا، فكان أحد احليني يتطاول عىل اآلخر يف 
احلر  منا  العبد  يقتل  يرضوا حتى  أن ال  فحلفوا  واألموال،  العدة 
منهم، واملرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم احلّر باحلّر والعبد بالعبد 
واألنثى باألنثى ردا عىل مطالبهم الظاملة اجلاهلة بأن يقتل عوض 
العبد حرا، وعوض املرأة رجال وإن مل يكونا قاتلني. ونفذ اإلسالم 
قانونه العادل وهو أن يقتص ممن ارتكب القتل فقط. ومن الظلم 
العظيم والذي يرفضه اإلسالم بشدة أن يقتص من رجل غري قاتل 
عوض املرأة القاتلة، أو يقتص من احلر غري القاتل عىل جريمة قتل 
ارتكبه  العبد. فمعنى اآلية إذن أن يقتص من القاتل سواء كان حرا 
أو عبدا، أو ذكرا أوأنثى، واليقتل عوض القاتل إنسان بريئ رجال 
كان أو حرا. وليس معنى اآلية أن املرأة إذا قتلت رجال، أو قتل 
القتىل"  العبد حرا اليقتص منهام.  وإن  قوله تعاىل" القصاص يف 
القصاص.  يف  العاّم  املعنى  هلذا  دليل  بعمومه  اآلية  هذه  بداية  يف 
ويف اآليات األخرى مثل قوله تعاىل"النفس بالنفس" ورد بيان أكثر 

هلذا املعنى. 
 املسألة الثالثة:

املقتول مجيعا للقاتل، فال مطالبة  القتل العمد إذا عفى أولياء   يف 
عىل القاتل، لكن إذا كان البعض من أولياء املقتول عفوا، ومل يعف 
اآلخر،  يعف  ومل  أحدمها  عفى  للمقتول  ابنان  كان  بأن  البعض، 
يسقط القصاص من القاتل  لكن جيب عليه إعطاء له نصف الدية 

تفسير معارف القرآن
العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب: المفتي محمد قاسم القاسمي

سورة البقرة آية 178 - 182

على مائدة القرآن 
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للويل الذي مل يعف، والدية  مائة من اإلبل، أو عشة آالف درهم 
عند احلنفية أو ألف دينار.

 املسألة الرابعة:
إذا تصالح  املال جيب بسبب  عفو بعض األولياء، كذلك  أن  كام 
أولياء املقتول عىل مقدار من املال، يسقط القصاص وجيب املال، 

لكن فيه رشوط  ذكرهتا كتب الفقه.
املسألة اخلامسة: 

ريض  فإذا  املرياث،  من  نصيبه  بقدر  ديته  يملكون  املقتول  ورثة 
تقسيم  بينهم  الدية  تقسم  العمد،  القتل  يف  الدية  بأخذ  األولياء 
أيضا  القصاص  حق  القصاص،  عىل  اتفقوا  إذا  لكن  املرياث، 
مشرتك بينهم مجيعا، لكن القصاص غري قابل للتقسيم، فإذا أسقط 
صاحب احلق األدنى حقه يف القصاص يسقط حق سائر الورثة فيه 

أيضا، ويناهلم نصيبهم من الدية.
 املسئة السادسة: 

القصاص وإن كان حق أولياء املقتول لكن اتفق أئّمة الفتوى عىل 
أنه ال جيوز ألحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس 
من  أو  لسلطان  ذلك  وإنام  بعض،  من  بعضهم  يقتص  أن  للناس 
أيدي  ليقبض  السلطان  اهلل  جعل  وهلذا  لذلك،  السلطان  نصبه 

الناس بعضهم عن بعض. ) القرطبي(
 الوصية؛ احلكم الثاين من أحكام الرّب

املناسبة والتفسري املخترص
الوصية؛ احلكم الثاين من أحكام الرّب:

أمر،  بفعل  القيام  الغري يف  إىل  العهد  تطلق عىل  اللغة:  الوصية يف 
أثناء حياته أو بعد وفاته.

والوصية يف الشع: تطلق عىل العهد إىل الغري يف القيام بفعل أمر 
حال وفاته.

املعنى جرى  املال، وهبذا  منها  له معاين عديدة،  لفظ اخلري  اخلري: 
استعامله يف كتاب اهلل تعاىل }وإّنه حلب اخلري لشديد{ املراد من اخلري 

باتفاق املفسين يف هذه اآلية هو املال.
لألقارب  الرتكة  ثلث  من  الوصية  مشوعية  إىل  تشري  اآلية 

كالوالدين يف بداية اإلسالم.
}ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحرَضَ َأَحَدُكُم امْلَْوُت{ أي أسباب املوت وآثاره،} 
اليتجاوز  بِامْلَْعُروِف{  َواأْلَْقَربنَِي  لِْلَوالَِدْيِن  اْلَوِصيَُّة  ا  َخرْيً َتَرَك  إِن 
اتقى اهلل وآمن  امْلُتَِّقنَي{ معينا عىل من  َعىَل  ا  }َحقًّ الرتكة  الثلث من 
أو  الوصية  بإنكار  غرّي  فمن  َسِمَعُه{  َما  َبْعَد  َلُه  َبدَّ َفَمن  بكتابه،} 
ِذيَن  اَم إِْثُمُه{  ذنب التغيري، }َعىَل الَّ بالنقص فيها بعد أن علمها، } َفإِنَّ
املوصني  بنيات  }َعِليٌم{   املوصني،  بأقوال  َسِميٌع{  اهلل  إِنَّ  ُلوَنُه  ُيَبدِّ
وٍص َجنًَفا{ ميال  وأفعال األوصياء، }َفَمْن َخاَف{  أي علم، }ِمن مُّ
عن احلق والعدل، }َأْو إِْثاًم{  بأن تعمد االجحاف أو الظلم يف حق 
بعض الورثة، وخياف النزاع أو الوقوع يف املصيبة }فَأْصَلَح َبْينَُهْم{ 
َغُفوٌر  اهلل  }إِنَّ  ذلك  يف  َعَلْيِه{  إِْثَم  }َفاَل  له،  واملوىص  الويص  بني 

ِحيٌم{. رَّ
فقه احلياة أو األحكام

الوصية التي فرضت يف  هذه اآلية عىل من يرتك ماال بعد وفاته، 

املرياث  نصيب  تعيني  عدم  األول:  أحكام؛  ثالثة  عىل  اشتملت 
الوصية،  هذه  وجوب  والثاين:  لألوالد،  إال  امليت  ورثة  بني  من 

والثالث: الجتوز الوصية ألكثر من ثلث الرتكة. 
احلكم األول: الوارث الذي مل يتعنّي نصيبه مرياثه

أكثر  عند  املرياث  بآية  األول  احلكم  نسخ  الثالث  هذه  بني  من 
بن  اهلل  عبد  قول  اهلل  رمحه  كثري  ابن  ذكر  والتابعني،  الصحابة 
عباس ريض اهلل عنه بتصحيح احلاكم وغريه يف نسخ هذا احلكم 
بآية املرياث"للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء 
نصيبا  كثر  أو  منه  قل  مما  واألقربون  الوالدان  ترك  مما  نصيب 

مفروضا".
ويف رواية أخرى عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام، نسخت 
لألقربني  وثبتت  النساء"  سورة"  يف  بالفرض  للوالدين  الوصية 

الذين ال يرثون" )القرطبي(.
األمة،  بإمجاع  الوارثني  غري  لألقارب  واجبة  الوصية  ليست  لكن 
فوجوب الوصية نسخ يف حقهم أيضا، بل يستحب أن ُيوىص هلم 

إذا كانت حاجة إليها.
 احلكم الثاين؛ وجوب الوصية:

احلديث  وناسخها  األمة،  بإمجاع  منسوخة  أيضا  الوصية  فرضية 
املتواتر الذي قال فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أمام أكثر من 
" إن اهلل أعطى لكل ذي حق حقه فال وصية  مائتي ألف صحايب 

لوارث، أخرجه الرتمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح.
الورثة"  جتيزه  أن  إاّل  لوارث  عباس"الوصية  بن  رواية  ويف 

)جصاص(
اإليصاء.  إىل  حاجة  تبقى  فال  الورثة  نصيب  تعاىل  اهلل  عنّي  لقد   
الورثة.  سائر  بذلك  يسمح  أن  إال  لوارث  يويص  أن  له  ليس  بل 
حيز  يف  عندنا  "هو  احلديث:  هذا  عن  اجلصاص  اإلمام  قال 
بالقبول  إياه  الفقهاء  التواتر، الستقامته وشهرته يف األمة، وتلقي 

واستعامهلم له، وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله".
ال  الثابتة  بالسنة  كان  إنام  اآلية  فنسخ  القرطبي:"  اإلمام  وقال   
احلديث  هذا  ولوال  العلامء.  أقوال  من  الصحيح  عىل  باإلرث، 
ألمكن اجلمع بني اآليتني بأن يأخذوا املال عن املورث بالوصية، 
وباملرياث إن مل يوص، أو ما بقي بعد الوصية، لكن منع من ذلك 
منعا من  كانا  وإن  الفرج  وأبو  والشافعي  احلديث واإلمجاع.  هذا 
اهلل  الكل حكم  أن  بدليل  فالصحيح جوازه  بالسنة  الكتاب  نسخ 
أضاف  ثّم   األسامء.  يف  اختلفت  وإن  عنده  ومن  وتعاىل  تبارك 
آحادا  بلغنا  اخلرب  هذا  كان  وإن  "ونحن  اهلل  رمحه  القرطبي  اإلمام 
لكن قد انضم إليه إمجاع املسلمني أنه ال جتوز وصية لوارث. فقد 
وأهنا  بالسنة  منسوخ  الوارثني  لألقربني  الوصية  وجوب  أّن  ظهر 

مستند املجمعني. واهلل أعلم.
 احلكم الثالث؛ الوصية ألكثر من الثلث:

ال جتوز الوصية ألكثر من الثلث بإمجاع األمة، إال أن جييز الورثة، 
فإذا أجاز الورثة فتجوز الوصية ألكثر من الثلت، بل الوصية بكل 

املال أيضا جائزة.

على مائدة القرآن 
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الُم علی  َاحلمُد هلل رّب العاملني، والعاقبة للمّتقني، والّصالة والسَّ
خري خلقه حمّمد ، وعلی آله وصحبه أمجعني. 

أّما بعد! فهذه صفحات عديدٌة، مجعت فيها بعض أرساٍر بالغّيٍة، 
و نكاٍت بيانّية تتضّمنهاآيات املغفرة من كتاب اهلل الغفور الّرمحن، 
مجعُتها من مظاهّنا يف تفاسري خمتلفة، و نّقحتها، ثّم رّتبتها،  فها أنا 

أبدأ - و باهلل الّتوفيق -:
امواِت َواأْلَْرِض  اآلية األوىل: قال تعاىل:َأمَلْ َتْعَلْم َأنَّ اهللََّ َلُه ُمْلُك السَّ
ٍء َقِديٌر ]املائدة:  ُب َمْن َيشاُء َوَيْغِفُر ملَِْن َيشاُء َواهللَُّ َعىل ُكلِّ َشْ ُيَعذِّ

 ]40
قوله: َأمَلْ َتْعَلْم... اهلمزة لالستفهام اإلنكارّي،1  

عليه  دخلت  ما  إنكار  اإلنكارّي  االستفهام  يف  املقصود  قلُت: 
عدم  أنكر  فكأّنه   العلم،  عدم  عىل  ُهنا  دخلت  اهلمزة  و  اهلمزة، 
و  نفٌي،  اإلنكار  ألّن  العلم؛  ثبت  العلم،  عدم  أنكر  فإذا  العلم، 
أّن  تعلم  قد  قال:  فكأّنه  اإلثبات،  أفاد  النّفي  دخل عىل  إذا  النّفي 
اهلل له ملك الّساموات و األرض. و إّنام مل يقل: قد تعلم أّن اهلل له 
باالستفهاِم  العلم  ثبوِت  بل عرّب عن  و األرض،  الّساموات  ملك 
اإلنكاريِّ عِن انتفاِئه؛  لإليذاِن بأنَّ ثبوَت علمه بذلك مَن الظهوِر 

بحيُث ال يقدُر عىل أْن جييَب عنُْه بغرِي َبىَل.2  
اجلليل  االسَم  أظهر  َواأْلَْرض  امواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه  اهللََّ  َأنَّ  قوله: 
ملكوت  أحكام  مدار  األلوهّية  عنون  فإّن  احلُْكم؛  بِعلَّة  لإلشعاِر 

الّساموات و األرض.3 
ثّم مل يقل: أّن هلل ملَك الّساموات و األرض؛ بل كّرر فيه اإلسناد مع 
وحدة املسند إليه؛ لتقوية احلكم،4  و ذلك أّن املبتدأ لكونه مبتدأ 
ُيستند  أن  يصلح  ما  بعده  جاء  فإذا  شيئ،  إليه  يُّسند  أن  يستدعي 

خاليا  كان  سواء  حكٌم  بينهام  فينعقد  نفسه،  إىل  املبتدأ  رَصَفه  إليه 
عن ضمري املبتدأ نحو: هذا غالمك أو كان متضّمنا له نحو: زيد 
عرف، ثم إذا كان متضّمنا لضمريه رَصَفه ذلك الّضمري إىل املبتدأ 

ثانيا فيكتيس احلكم قّوة  .5
إّنام  الّزخمشي:  قال  َيشاء  ملَِْن  َوَيْغِفُر  َيشاُء  َمْن  ُب  ُيَعذِّ تعاىل:  قوله 
عىل  الّسقة  تقّدم  بذلك  قوبل  ألّنه  املغفرة؛  عىل  الّتعذيب  قّدم 
الّتوبة6 . قلُت: و مراده أّن يف اآلية لّفًا و نشًا، أي: إّن الّتعذيف 
مّلا كانت الّسقة  الّتوبة، و  راجع إىل الّسقة، و املغفرة راجعٌة إىل 
َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوالسَّ اِرُق  َوالسَّ تعاىل:  قوله  يف  الّتوبة  عىل  متقّدمًة 
َأْيِدهَيُام َجزاًء باِم َكَسبا َنكاالً ِمَن اهللَِّ َواهللَُّ َعِزيٌز َحِكيٌم َفَمْن تاَب ِمْن 
َبْعِد ُظْلِمِه َوَأْصَلَح َفإِنَّ اهللََّ َيُتوُب َعَلْيِه إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم املائدة: 

38، 39[، قّدم الّتعذيب عىل املغفرة.
قلُت: إّن ما قال الّزخمشي مبنيٌّ عىل أّن املراد باملغفور هلم الّتائبون، 
اق، و أّن املغفرة غري تابعٍة للمشيئة إال بقيد التوبة،  وباملعّذبني الّسّ
ألّن غري التائب عىل زعمه ال جيوز أن يشاء اهللَّ املغفرة له، و هذا 
زعٌم فاسٌد؛ فإّن عقيدة أهل الّسنّة و اجلامعة أّن املغفرة تتبع املشيئة 
يف حّق غري التائب من املوحدين، فيدخل يف عموم قوله: )َوَيْغِفُر 

ملَِْن َيشاُء( الّسارق الذي مل يتب. 
وعىل هذا فيكون تقديم الّتعذيب عىل املغفرة ألجل أّن سياق النّظم 
اجلليل ُهنا للوعيد، فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الّزواجر، و 

هو الّتعذيب. واهللَّ أعلم. 7
الّتعذيب  استحقاق  ألّن  املغفرة؛  عىل  الّتعذيب  قّدم  إّنام  قيل:  و   
مقّدم عىل املغفرة،8  أي: يستحّق اإلنسان أّوال العذاب و العقاب 
أمٌر  املغفرة  و  الّدنيا9،   يف  وهو  القطع  به  املراد  ألّن  أو  ملعصيته،  

بذل املقدرة يف الكشف عن 
بعض األسرار البيانّية 

والّنكات البالغّية يف آيات 
املغفرة )احللقة األوىل(

 أبوحّسان عبد الّرشيد الجالل آبادي 
خّريج الجامعة العثمانّية بشاور

 واألستاذ بجامعة بيت الّسالم كراتشي

على مائدة القرآن 
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أخروّي.
ٍء َقِديٌر  كان مقتىض الّظاهر اإلضامر، بأن  قوله تعاىل: َواهللَُّ َعىل ُكلِّ َشْ
يقال: و هو عىل كّل شء قديٌر ، و إّنام أظهر االسِم اجلليل موضع 
اإلضامر؛ لإلشعاِر بِعلَّة احلُْكم فإّن عنوان األلوهية مدار القدرة عىل 

كّل شء. و اهلل تعاىل أعلم 
قال العالمة أبو الّسعود رمحه اهلل تعاىل -:  هذه اجلملة تذييٌل للكالم 

الّسابق،10 
 و الّتذييل: هو أن خيتم الكالُم عىل ما يشتمل عىل معناه توكيدًا له، 
أو تقول: الّتذييل: تعقيب مجلٍة بجملٍة تشتمل عىل معناها للّتاكيد 11، 
ُب  ٍء َقِديٌر مؤّكٌد و مقّرٌر للجملة الّسابقة ُيَعذِّ فقوله: َواهللَُّ َعىل ُكلِّ َشْ
َمْن َيشاُء َوَيْغِفُر ملَِْن َيشاُء؛ ألّن املعنى أّنه إذا قدر عىل كّل شء فقد 

قدر عىل الّتعذيب و املغفرة أيضًا. 
ما  بطالن  عىل  داللٌة  اآلية  هذه  يف  الّرازي:  اإلمام  قال  فائدة:  
العذاب  وجوب  و  للمطيع،  الّرمحة  وجوب  من  املعتزلة  يزعمه 
ُمْلُك  َلُه  َأنَّ اهللََّ  َتْعَلْم  َأمَلْ  للعايص، وذلك ألنه تعاىل ذكر أوال قوله: 
َوَيْغِفُر  َيشاُء  َمْن  ُب  ُيَعذِّ قوله:  عليه  رّتب  ثم  َواأْلَْرض،  امواِت  السَّ
ملَِْن َيشاُء، وهذا يدّل عىل أّنه إنام حسن منه الّتعذيب تارة، واملغفرة 
أخرى، ألّنه مالك اخللق ورهّبم وإهلهم، وهذا هو مذهب أصحابنا 
فإهنم يقولون: إنه تعاىل حيسن منه كل ما يشاء ويريد؛ ألجل كونه 
مالكا جلميع املحدثات، واملالك له أن ّيترصف يف ملكه كيف شاء 
أّما املعتزلة فإهنم يقولون: حسن هذه األفعال من اهلل تعاىل  وأراد، 
ليس ألجل كونه إهلا للخلق ومالكا هلم، بل ألجل رعاية املصالح 

واملفاسد، وذلك يبطله رصيح هذه اآلية كام قّررناه.12

 أبو الّسعود، روح املعاين.. 1
ْح َلَك . 2  مستفاٌد ممّا قاله أبو الّسعود و اآللويس يف قوله تعاىل: }َأمَلْ َنْشَ

َصْدَرَك{ ]االنشاح: 1[
روح املعاين. . 3
أبو الّسعود، روح املعاين.. 4
ويعلل عبد القاهر سبب الّتقوي بأّن تقديم ذكر املحّدث عنه – و هو . 5

قبل ذكر احلديث  باحلديث  الّسامع لقصده  تنبيه  يفيد  إليه -  املسند 
حتقيًقا لألمر وتأكيًدا له. )حاشية اإليضاح يف علوم البالغة(

 تفسري الكّشاف. . 6
’’االنتصاف فيام تضّمنه الكّشاف من االعتزال‘‘ عىل حاشية . 7 راجع: 

الكّشاف. ’’حاشية الّطيبي عىل الكّشاف‘‘. 
البيضاوي. . 8
 البيضاوي. . 9

 أبو الّسعود. . 10
حاشية الّطيبي عىل الكّشاف ج1\ 414. . 11
الّتفسري الكبري. . 12

القدس حتتفل
-7-27 اخلميس  فجر  مطلع  حتى  الفلسطينيني،  آالف  احتفل 
يف  اإلرسائييل  االحتالل  رشطة  بإزالة  القدس،  بمدينة   ،  2017
أيام  قبل  وضعتها  حديدية  وممرات  جسورًا  الليل  منتصف  ساعات 
يف الطريق املؤدي إىل باب األسباط، إحدى بوابات املسجد األقىص.
بإزالة اجلسور  بدء رشطة االحتالل  الفلسطينيون عن  وما أن سمع 
واملمرات حتى توافدوا إىل باب األسباط وهم يرددون »اهلل أكرب«، 
حممد«  قائدها  أمة  تركع  لن  و«  أقىص«  يا  نفديك  بالدم  بالروح   « و 

يف ذات املكان الذي أدوا فيه عىل مدى 12 يومًا الصلوات اخلمس.
املسارات   ، اليوم  فجر  أزالت  اإلرسائييل،  االحتالل  قوات  وكانت 
واجلسور احلديدية، التي كانت قد نصبتها قبل يومني، من جهة باب 
األسباط قرب املسجد األقىص املبارك، هبدف تعليق كامريات ذكية 

عليها.
وفككت قوات االحتالل كافة املسارات احلديدية يف املكان، وذلك 
األقىص  املسجد  بوابات  أمام  االعتصام  عىل  املقدسيني  إرصار  بعد 

لوقف كافة اإلجراءات األمنية التي حاول االحتالل فرضها.

االحتالل يفرج عن مواطن من غزة بعد 8 أشهر من اعتقاله
أفرجت قوات االحتالل اإلرسائييل مساء األربعاء عن املواطن سليم 

طوطح )27عاما( من مدينة غزة بعد اعتقال دام 8 شهور ونصف.
وكان االحتالل اعتقل طوطح عىل حاجز )بيت حانون/إيرز( شامل 

قطاع غزة علام أنه كان يعمل يف الضفة الغربية قبيل اعتقاله.
طريق  عن  أموال  بتهريب  طوطح  االحتالل  اهتمت  اعتقاله  وعند 

بطاقات الدفع يف حاجز )إيرز/بيت حانون(.

واشنطن: آن ألطراف األزمة اخلليجية اجللوس للحوار
بالدها  إن  نويرت  هيذر  األمريكية  اخلارجية  باسم  املتحدثة  قالت 
تنتظر جلوس أطراف األزمة اخلليجية لطاولة احلوار. وأضافت يف 
مؤمتر صحفي أن واشنطن ترى أن احلوار املبارش بني أطراف األزمة 
سيؤدي لدفع فرص احلل قدما، مرحبة يف الوقت نفسه بأي وساطة 

روسية للحل.
وقالت هيذر نويرت »نأمل أن تلتقي مجيع األطراف وجتلس وجها 
لوجه، ال نزال ننتظر أن حيدث ذلك ألننا نعتقد أنه سيساعد يف فرص 

العثور عىل حل«، مشرية الستمرار الوساطة الكويتية.

اخلارجية اإليرانية: عىل أمريكا االلتزام بتعهداهتا يف االتفاق النووي
أكد املتحدث باسم اخلارجية االيرانية، هبرام قاسمي، ان عىل امريكا 
تلتزم  ان  جيب  النووي(  )اإلتفاق  املشرتك  العمل  خطة  يف  تعهدات 
لتنصل  ذريعة  تصبح  ان  يمكن  ال  الداخلية  القوانني  إن  وقال:  هبا، 

الدول من مسؤولياهتا الدولية.
وأدان قاسمي االربعاء، مشوع قانون جملس النواب االمريكي ضد 
ايران، وقال: انه إجراء غري قانوين وسّيئ، ويف حال املصادقة النهائية 
عىل العقوبات وتنفيذها، فإن تنفيذ اإلتفاق النووي الذي يعترب إتفاقا 
اجلهود، سيتم جتاهله  من  بعد سنوات  ودويل جاء  االطراف  متعدد 

ويتعرض للخطر.

أخبار العامل

املنابع

على مائدة القرآن 
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يف  السنة  أهل  وخطيب  إمام  احلميد،  عبد  الشيخ  فضيلة  أشار 
مدينة زاهدان، يف خطبته يوم اجلمعة )12 شوال 1438( إىل هناية 
أعامل الدولة احلادية عشة، معربا عن أمله يف أن حتل املشكالت 
والنقائص املوجودة يف هذه الدورة ببدء أعامل الدولة الثانية عشة.
وأضاف قائال: بقي شهر واحد لنهاية الدولة احلادية عشة. بذل 
تم  كثرية.  ومساعي  جهودا  هلل  واحلمد  الدولة  هذه  يف  املسئولون 
توجد  لكن  عشة،  احلادية  الدولة  يف  املشكالت  من  الكثري  حل 

مشكالت وشكاوي.
واستطرد فضيلته قائال: توجد يف الدولة احلالية نقاط ضعف وقوة، 
نرجو أن تزال كل نقاط الضعف يف الدولة اجلديدة. كام أن الرئيس 
قال يف خطابه يف وزراة الداخلية: الدولة الثانية عشة ال تكون مثل 
الدولة احلادية عش، بل سيكون العزم أقوى، والتطورات أرسع. 
بتوظيف  الشعب  توقعات  عشة  الثانية  الدولة  حتقق  أن  نرجو 

املؤهلني وجترب نقائصها.
وأشار فضيلة الشيخ عبد احلميد إىل توقعات أهل السنة من الدولة 
الرئاسية  االنتخابات  يف  السنة  أهل  مشاركة  قائال:  عش  الثانية 
كانت محاسية وواسعة، ويرجى أن يتحقق أحد التوقعات القديمة 
املناصب  يف  مؤهليهم  توظيف  وهو  السنة،  ألهل  سنة   38 بعد 
الرفيعة يف الدولة اجلديدة، بأن يتّم استخدام شخص أو أشخاص 

منهم كالوزراء.
وأضاف فضيلته قائال: أهل السنة يتوقعون أن يؤظف مؤهلوهم 
املطلب  هذا  حتقق  أن  نرجو  متوازن.  بشكل  العامة  املناصب  يف 

القديم ألهل السنة.
الواضح أن حضور أهل  السنة قائال: من  واستطرد خطيب أهل 
مؤثر  العامة،  املناصب  يف  كفاءاهتم  واستخدام  الدولة،  يف  السنة 
توفري  يف  وكذلك  والدولية،  اإلقليمية  املناسبات  يف  كبري  بشكل 
بني  والتقريب  والوحدة  التضامن  ويسبب  املنطقة،  يف  السالم 
احلكومات اإلسالمية يف املنطقة. واستطرد مدير جامعة دار العلوم 
زاهدان قائال: أهل السنة متحمسون للدفاع عن سيادة األرايض، 
املجال.  هذا  يف  ويسعون  الشيعة،  بجانب  وتطويره  البلد  وإعامر 
وجه  يف  ويقفوا  آمنا،  بلدهم  يكون  أن  إيران  يف  السنة  أهل  يريد 

األزمات األمنية.
عىل املصارف مراعاة قوانني البنوك اإلسالمية

التي  خطبته  من  آخر  قسم  يف  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأكد 
حرضها املدير العام لبنك “مهر إيران”، عىل لزوم مراعاة القوانني 
الشعية من جانب البنوك قائال: استطاع مرصف “مهر إيران”، أن 

يدفع قروضا خالية عن الربا.
تراعي  أن  والبنوك  املصارف  وصيتنا جلميع  قائال:  فضيلته  وتابع 
قوانني البنوك اإلسالمية وجترهبا. ال شك أن نرص اهلل ودعم الناس 

يكون شامال هلم. أثبتت التجربة أن البنوك التي تسعى يف مراعاة 
القوانني اإلسالمية، تقدمت وتطورت أكثر من غريها.

باملجاهدة نصل إىل منازل املقربني واألطهار
خطبته  من  األول  القسم  يف  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وقال 
ملع  اهلل  وإن  سبلنا  لنهدينهم  فينا  جاهدوا  “والذين  آية  تالوة  بعد 
املحسنني”: إن اهلل تعاىل أعطى اإلنسان نعمتني عظيمتني؛ االختيار 
وجعل  اإلنسان  خلق  تعاىل  اهلل  أّن  بمعنى  االختيار  واملجاهدة. 
األنبياء  ببعثة  والسيئات  احلسنات  ووضح  واخلري،  الش  أمامه 
أحد  انتخاب  يف  االختيار  اإلنسان  وأعطى  الساموية،  والكتب 

هذين الطريقني.
باإلرادة  طريقة  خيتار  اإلنسان  قائال:  الشيخ  فضيلة  وأضاف 
بالثواب أو  واالختيار، وبناء عىل هذا االنتخاب جيازيه اهلل تعاىل 

العقاب.
وتابع مدير جامعة دار العلوم زاهدان مشريا إىل نظريتي “اجلربية” 
بأن  تؤمن  كانت  اجلربية  قائال:  املاضية،  القرون  عرب  و”القدرية” 
اإلنسان جمبور ال اختيار له عىل أفعاله، مع أن اهلل تعاىل مل يأمر أحدا 
أن خيتار الكفر أو الشك، فإن كان اإلنسان جمبورا خالصا، يكون 

اجلزاء والعقاب عبثا.
وأضاف قائال: النظرية األخرى التي كانت تنكر القدر، واإلنسان 
القدر، لكن  الكريم رصح بوجود  القرآن  أن  أفعاله، مع  خمتار يف 
التقدير ليس بمعنى اإلجبار، بل القدر معناها أن اهلل تعاىل يعلم أن 

اإلسالم يتبع اخلري بإرادته أو يتبع الش.
قائال:  “املجاهدة”  نعمة  رشح  إىل  السنة  أهل  خطيب  وأشار 
املوضوع الثاين هو املجاهدة؛ أن يكتسب اإلنسان بسعيه واجتهاده 
وفعله اخلريات مرضاة الرب تبارك وتعاىل. احلسنات كلها تغاير 
شهوات النفس، واملجاهدة أن جياهد اإلنسان يف طاعة اهلل تبارك 
باخلري  اإلنسان  تأمر  النفس،  صلحت  إذا  األمارة.  النفس  وتعاىل 

واملعروف، وهذه النفس هي النفس املطمئنة.
وتابع فضيلته قائال: هذه سنة اهلل تعاىل ووعده أنه ينرص من جياهد 

يف خدمة دينه وهيدهيم سبله.
والذين يعصون اهلل تعاىل حفظا للمناصب، يليق هبم أن خيافوا اهلل 

ويتقوه؛ “واهلل أحق أن ختشوه”.
املستقيم هو طريق اإلسالم والقرآن  الطريق  وأكد فضيلته قائال: 
الكريم. جيب أن نسلك هذا الطريق من غري خوف. كام أنه جيب 
أن  جيب  واملعايص.  الذنوب  من  االجتناب  سبيل  يف  نجاهد  أن 

نجتهد يف إطاعة اهلل وفعل اخلريات واحلسنات.
إعامر  يمكن  ال  حينام  والسعي.  املجاهدة  ساحة  العامل  وأردف: 
الدنيا بغري السعي واجلهد، فإعامر اآلخرة حيتاج إىل السعي واجلد 

بطريق أوىل، وجيب أن نسعى إلعامر الدنيا واآلخرة.

أهل السنة يتوقعون أن يؤظف مؤهلوهم يف 
املناصب العامة بشكل متوازن

فضيلة الشيخ 
عبد احلميد يف 
خطبة اجلمعة:

الخطب والمحاضرات
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من هم خرُي الناس؟
 قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

خريكم من تعلم القرآن وعلمه( 
صحيح البخاري 5027

) خياركم أحاسنكم أخالقا ( 
 صحيح البخاري6035

) خريكم أحسنكم قضاء ( 
أي عند رد القرض .

 صحيح البخاري رقم 2305
 ) خريكم من ُيرجى خريه وُيؤٓمن رشه ( 

 صحيح الرتمذي / 2263 
 ) خريكم خريكم ألهله ( 

صحيح ابن حبان / 4177 
 ) خريكم من أطعم الطعام وردَّ السالم ( 

 صحيح اجلامع / 3318 
) خياركم ألينُكم مناكب يف الصالة ( 

 الرتغيب والرتهيب  1/234
أي: يفسح ملن يدخل الصف يف الصالة .

 ) خري الناس من طال عمره وحسن عمله( 
 صحيح اجلامع 3297 

)خري الناس أنفعهم للناس ( 
صحيح اجلامع 3289 

 ) خري األصحاب عند اهلل خريكم لصاحبه، 
وخري اجلريان عند اهلل خريكم جلاره( 

صحيح األدب املفرد/84  
واللِّسان  امَلْخُموم  القلب  ذو  النَّاس  )خري 
 ، نعرفه  اللسان  قالوا : صدوق   ) ادق  الصَّ

فام خمموم القلب ؟ قال : 
)  هو النقي ، التقي ، ال إثم عليه ، وال بغي 

، وال غل ، وال حسد ( .
صحيح اجلامع / 3291 

جعلني اهلل واياكم من خري الناس

ما الناصية ومل هي كاذبة؟ 
كتابه  يف  الزنداين  املجيد  عبد  الشيخ  يقول 

)وغدًا عرص اإليامن( 
 بخصوص سورة العلق : 

مل  لئن  )كال  تعاىل  اهلل  قول  دائام  أقرأ  كنت 
ينته لنسفعًا بالناصية  ناصية كاذبة خاطئة(. 
أسأل  وكنت  الرأس  مقدمة  هي  والناصية 
نفيس وأقول يا رب اكشف يل هذا املعنى.. 
وتفكرت  خاطئة؟  كاذبة  ناصية  قلت  ملاذا 
وأنا  سنوات  عش  من  أكثر  وبقيت  فيها 
فأجد  التفسري  كتب  إىل  أرجع  حرية  يف 
ناصية  ليست  املراد   : يقولون  املفسين 
وليس  جمازي  معنى  املراد  وإنام  كاذبة 
الرأس لذلك  فالناصية هي مقدمة  حقيقيا 
أن  حني  )يف  الكذب  صفة  عليها  أطلق 
لدي  واستمرت   .. صاحبها(  املقصود 
الناصية  ان يس اهلل يل بحثا عن  إىل  احلرية 
قدمه عامل كندي )وكان ذلك يف مؤمتر طبي 
مخسني  منذ   : فيه  قال   ) القاهرة  يف  عقد 
الذي  املخ  جزء  أن  لنا  تأكد  فقط  سنة 
املسئول  "الناصية" هو  حتت اجلبهة مبارشة 
اختاذ  مصدر  وانه  واخلطأ  الكذب  عن 
املخ  من  اجلزء  هذا  قطع  فلو   .. القرارات 
الذي يقع حتت العظمة مبارشة فإن صاحبه 
يستطيع  وال  مستقلة  إرادة  له  تكون  ال 
قال  االختيار  مكان  وألهنا  خيتار....  أن 
نأخذه  أي  بالناصية(  )لنسفعا   : تعاىل  اهلل 
العلم  تقدم  أن  ... وبعد  ونحرقه بجريرته 
الناصية  اجلزء من  أن هذا  أشواطا وجدوا 
ال  )بحيث  وصغري  ضعيف  احليوانات  يف 
يملك القدرة عىل قيادهتا وتوجيهها( وإىل 
من  )ما  وتعاىل:  سبحانه  املوىل  يشري  هذا 
يف  وجاء   .... بناصيتها(  آخذ  هو  إال  دابة 

ابن  عبدك  إين  "اللهم  الشيف:  احلديث 
وحلكمة  بيدك".  ناصيتي  أمتك  ابن  عبدك 
الناصية وأن  إهلية رشع اهلل أن تسجد هذه 
من  السالبة  الشحنات  فتخرج  له  تطأطئ 
أجزاء  إىل  الدم  ويصل  األرض  اىل  الرأس 
املوجبة  بالشحنات  فيغذهيا  كلها  الدماغ 
شعريات  الدماغ  يف  وألن  حيتاجها  التي 
بالسجود  إال  الدم  إليها  يصل  ال  دموية 
وهذه من حكمة اهلل سبحانه وتعاىل ) وما 

أوتيتم من العلم إال قلياًل (
قراراتنا سليمة  لتكون  السجود  ونكثر من 
و اسلمها اننا نعبداهلل الواحد االحد فيزيد 

ايامننا باهلل تعاىل.
بصالة  نقوم  امر  عىل  االقدام  وعند 
تعاىل  هلل  بناصيتنا  نسجد  يعني  االستخاره 
ليختار لنا الراي السليم اهلل يثبتنا و يثبتكم 

وجيعل ناصيتنا صادقه لكل خري امني
تأثري »ما ال يعني« عىل اإلنسان

قال مالك بن دينار -رمحه اهلل -:
إذا رأيت قساوة يف قلبك، ووهنًا يف بدنك 
، وحرمانا يف رزقك، فاعلم أنك تكلمت 

فيام ال يعنيك »
] فيض القدير )1/369([.

مزايا حفظ كتاب اهلل وفوائده:  
الفضائل  من  الكريم  القرآن  حلفظ  ان 
إىل  املسارعة  إىل  املسلم  يدعو  ما  والفوائد 
من  يكون  حتى  فيه،  واملشاركة  اخلري  هذا 

أهل القرآن الذين هم أهل اهلل وخاصته. 
تعاىل،  اهلل  كالم  الكريم  القرآن  كان  وإذا 
عند  املرجع  وهو  واحلكم،  التحاكم  وإليه 
النزاع واخلالف لدى أمة حممد - صىل اهلل 
عليه وسلم - فام ظنكم بمن حيفظه، ويعنى 

به، ويشغل به وقته؟! 

اقتباسات 
علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية ، فكرية، عملية

ي
ف

ي عبد القادر العار�
ستاذ املف�ت

أ
إعداد: امسحة ال

منثورات
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وإليكم مجلة من الفضائل والفوائد املرتتبة 
أن  اهلمم  عل  تعاىل،  اهلل  كتاب  حفظ  عىل 
تنهض، ولعلنا أن ندرك ما يفوت من اخلري 

من مل يبال به .
صىل  فالنبي  متبعة  سنة  القرآن  حفظ   .1
الكريم  القرآن  حفظ  قد  وسلم  عليه  اهلل 
يف  السالم  عليه  جربيل  يراجعه  وكان  بل 
ريض  فاطمة  عن  مسلم  يف  كام  سنة.  كل 
وسلم:  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  عنها  اهلل 
عام  كل  بالقرآن  يعارضه  كان  جربيل  إن 
تويف  الذي  العام  يف  به  عارضه  وإنه  مرة، 

فيه مرتني.  
النار,  من  صاحبه  ينجي  القرآن  حفظ   -2
فقد قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: لو مجع 
بالنار. رواه  القرآن يف إهاب ما أحرقه اهلل 

البيهقي. 
احلديث:  يف  كام  الشفاعة  به  تنال  أنه    -3
القيامة شفيعا  يوم  يأيت  فإنه  القرآن  اقرؤوا 

ألصحابه. رواه مسلم 
4. أن القرآن يرفع صاحبه يف اجلنة درجات 

كام يف احلديث:  
اقرأ  القيامة  يوم  القرآن  لصاحب  يقال 
فإن  الدنيا،  يف  ترتل  كنت  كام  ورتل  وارق 

منزلتك عند آخر آية تقرؤها.  
وصححه  داود  وأبو  والرتمذي  أمحد  رواه 

األرناؤوط واأللباين. 
5- أنه جعل تعظيم حامله من األدلة عىل 
تعظيم اهلل تعاىل، ففي احلديث أنه صىل اهلل 
تعاىل  اهلل  إجالل  من  إن  قال:  وسلم  عليه 
القرآن  وحامل  املسلم،  الشيبة  ذي  إكرام 
ذي  وإكرام  عنه،  واجلايف  فيه  الغايل  غري 
السلطان املقسط. رواه أبو داود والبخاري 

يف األدب املفرد. 
6. أن حفظة القرآن هم أهل اهلل وخاصته، 
فقد روى النسائي وابن ماجه وغريمها من 
اهلل  رسول  أن  عنه  اهلل  ريض  أنس  حديث 

صىل اهلل عليه وسلم قال : 
 إن هلل أهلني من الناس، قالوا: ومن هم يا 
رسول اهلل؟ قال: أهل القرآن هم أهل اهلل 

وخاصته. واحلديث صححه األلباين.. 
7- أن حفظ القرآن سبب الرفعة يف الدنيا 
واآلخرة كامقال النبي صىل اهلل عليه وسلم 
: إن اهلل يرفع هبذا الكتاب أقوامًا ويضع به 

آخرين«. رواه مسلم 
يف  كام  اخلري،  بأهل  منزلته  إحلاق   -8

قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  أنه  الصحيح 
الربرة.  الكرام  السفرة  مع  بالقرآن  املاهر 

متفق عليه 
حفظ  يف  تكون  احلقيقية  الغبطة  9-أن 
يف  إال  حسد  ال   : احلديث  ففي  القرآن 
به  يقوم  فهو  الكتاب  اهلل  آتاه  اثنتني: رجل 
آناء الليل وأطراف النهار.......احلديث«. 

متفق عليه 
من  خري  وتعلمه  القرآن  حفظ  أن   -10
يغدو  أفال   : ففي احلديث  فيها،  الدنيا وما 
آيتني  يقرأ  أو  فيعلم  املسجد  إىل  أحدكم 
من كتاب اهلل عز وجل خري له من ناقتني، 
من  خري  وأربع  ثالث،  من  خري  وثالث 
أربع ومن أعدادهن من اإلبل.رواه مسلم. 
وسرًيا  بالسلف،  تأسًيا  حفظه  يف  إن   -11
بحفظ  يبدؤون  كانوا  فقد  جادهتم،  عىل 
قال  العلوم،  سائر  قبل  ودراسته  القرآن 
اإلمام ابن عبدالرب: »طلب العلم درجات 
ومن  تعدهيا،  ينبغي  ال  ورتب  ومناقل، 
 - السلف  سبيل  تعدى  فقد  مجلة،  تعداها 
اهلل  كتاب  حفظ  العلم  فأول   - اهلل  رمحهم 

- عز وجل - وتفهمه«.«. 
هذه  خصائص  من  القرآن  حفظ   -12
»إن االعتامد يف  ابن اجلزري:  يقول  األمة، 
نقل القرآن عىل حفظ القلوب والصدور، 
هلذه  تعاىل  اهلل  من  خصيصة  أرشف  وهذه 

األمة«. 
األمة،  هلذه  شعاًرا  القرآن  حفظ  يزال  وال 
أحد  يقول  أعدائها،  حلوق  يف  وشوكة 
الكتب  أكثر  القرآن هو  املستشقني: »لعل 
تأكيد  بكل  وهو  العامل،  يف  تقرأ  التي 

أيسهاحفظا.. 
فكم  كلهم،  للناس  ميس  حفظه  13-إن 
رأى الناس من حمدودي اإلدراك وضعاف 
الكريم،  القرآن  استطاع حفظ  احلفظ، من 
يعرفون  ال  الذين  األعاجم  حفظه  بل 
وهذا  السن،  يف  الكبار  وحفظه  العربية، 
املاوردي:  قال  الكريم،  القرآن  إعجاز  من 
»الوجه السادس عش من إعجازه: تيسريه 
األعجمي  األلسنة، حتى حفظه  عىل مجيع 
األبكم، ودار به لسان القبطي األلكن، وال 

حيفظ غريه من الكتب كحفظه،«. 
وقال القرطبي يف قوله تعاىل: »ولقد يسنا 
)القمر:  مدكر«  من  فهل  للذكر  القرآن 
عليه  وأعنا  للحفظ،  سهلناه  »أي:   ،)17

حلفظه،  طالب  من  فهل  حفظه،  أراد  من 
فيعان عليه؟«. 

يف  اهلمة  ويعيل  العزيمة،  يقوي  مما  فهذا 
طلب حفظ كتاب اهلل تعاىل. 

14- إن الغبطة احلقيقية واحلسد املحمود، 
وقام  الكريم،  القرآن  حفظ  ملن  يكون  إنام 
بحقه، »ال حسد إال يف اثنتني: رجل علمه 
وآناء  الليل  آناء  يتلوه  فهو  القرآن،  اهلل 
النهار، فسمعه جار له، فقال: ليتني أوتيت 
يعمل«،  مثلام  فعملت  فالن،  أويت  ما  مثل 

احلديث رواه البخاري. 
متاع  من  خري  وتعلمه  القرآن  15-حفظ 
بالدرهم  الناس  يفرح  فحني  الدنيا، 
فإن  رحاهلم،  إىل  وحيوزوهنام  والدينار، 
حافظ القرآن وقارئه، يظفر بخري من ذلك 
عليه وسلم -  اهلل  فها هو - صىل  وأبقى، 
أن  قائاًل: »أيكم حيب  الصفة  خياطب أهل 
العقيق،  إىل  أو  بطحان،  إىل  يوم  كل  يغدو 
إثم وال  بناقتني كوماوين يف غري  منه  فيأيت 
اهلل، نحب  يارسول  فقالوا:  قطع رحم؟«، 
ذلك، قال: »أفال يغدو أحدكم إىل املسجد، 
عز   - اهلل  كتاب  من  آيتني  يقرأ  أو  فيعلم 
خري  وثالث  ناقتني،  من  له  خري   - وجل 
له من ثالث، وأربع خري له من أربع، ومن 

أعدادهن من اإلبل«، مسلم. 
يف  العرب  أموال  أنفس  اإلبل  أن  ولنتذكر 

ذلك الزمان. 
اخلامتة: 

ليس  اهلل  كتاب  حفظ  وفضائل  مزايا  ان 
هلا حدود وما ذكر اعاله هو جانب واحد 

منها؛ 
يف  األمور  أول  أن  ريب  وال  شك  وال 
 ( وأجّلها  أعظمها  هو  بل  العلم  طلب 
سري  إىل  والناظر   ) الكريم  القرآن  حفظ 
أول  أهنم  جيد  والالحقني  السابقني  علامئنا 
ما هيتمون بحفظ القرآن الكريم فيحفظونه 
منذ نعومة أظفارهم قبل البلوغ ذلك ألنه 
تستمد  أوالً  ومنه  وقوامها  العلوم  أساس 
األحكام واألدلة ، ثم بعد ذلك يتدرجون 

يف سلم العلوم الشعية . 
من  واجعلنا  كتابك  حفظ  لنا  يس  اللهم 
القيامة  يوم  لنكون  وخاصته  القرآن  اهل 
ذلك  ويل  ؛انك  الربرة  الكرام  السفرة  مع 
هلل  احلمد  ان  دعوانا  وآخر  عليه«  والقادر 

رب العاملني.

منثورات
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األدب العربي

الصاحب ابن عّباد ) 326-385 هـ = 938  995م( 
الطالقاين: وزير غلب  القاسم  أبو  العباس،  بن  عباد  بن  إسامعيل 
عليه األدب، فكان من نوادر الدهر علام وفضال وتدبريا وجودة 
فخر  أخوه  ثم  الديلمي  بويه  ابن  الدولة  مؤيد  استوزره  رأي. 
فكان  صباه  من  الدولة  مؤيد  لصحبته  بالصاحب  ولقّب  الدولة. 
يدعوه بذلك. ولد يف الطالقان ) من أعامل قزوين ( وإليها نسبته، 
جليلة،  تصانيف  له  فيها.  فدفن  أصبهان  إىل  ونقل  بالري  وتويف 
منها ) املحيط  خ( منه نسخة يف مكتبة املتحف العراقي، ببغداد، يف 
جملدين يف اللغة، وكتاب » الوزراء« و » الكشف عن مساوئ شعر 
املتنبي« و » اإلقناع يف العروض وختريج القوايف  خ » و » عنوان 
املعارف وذكر اخلالئف  ط« رسالة، و » األعياد وفضائل النريوز » 
وقد مجعت رسائله يف كتاب سمي » املختار من رسائل الوزير ابن 
عباد  ط » وله شعر يف » ديوان  ط » وتواقيعه آية اإلبداع يف اإلنشاء. 
وملحمد حسن آل ياسني، كتاب » الصاحب بن عباد، حياته وأدبه  

ط » وخليل مردم بك » الصاحب بن عباد  ط » مدريس.
احللية  يف  عليه  وأربى  العميد،  ابن  هنج  عىل  الصاحب  سار   «
فيه: ) لو أرى  اللفظية، وال سيام يف السجع واجلناس، حتى قيل 
سجعة تنحل بموقعها عروة امللك، ويضطرب هبا حبل الدولة، ملا 
هان عليه أن يتخىل عنها ( ومنزلته بعد البديع وقبل اخلوارزمي، 
تعقه  ومل  نقده.  يف  صادق  ونظر  الشعر  صوغ  يف  سليم  ذوق  وله 
تكاليف الوزارة وال مظاهر اإلمارة عن التأليف، فصنف يف اللغة 
كتاب » املحيط » يف سبعة جملدات، كام ألف كتاب » اإلمالة« و » 
الكشف عن مساوئ املتنبئ« وغري ذلك، وأكرب فضله يف تشجيع 

األدباء وتنشيط العلامء وإذكاء شعلة األدب.

بديع الزمان ) 358- 398هـ = 969  1008م( 
أئمة  أحد   : الفضل  أبو  اهلمذاين،  حييى  بن  احلسني  بن  أمحد 
الكتاب. له » مقامات  ط« أخذ احلريري أسلوب مقاماته عنها. 
وكان شاعرا، وطبقته يف الشعر دون طبقته يف النثر. ولد يف مهذان 
سنة  نيسابور  ورد  ثم  فسكنها،  هـ   380 سنة  »هراة«  إىل  وانتقل 
382 ومل تكن قد ذاعت شهرته، فلقي أبابكر اخلوارزمي، فشجر 
وملا  اآلفاق.  اهلمذاين يف  ذكر  فطار  املساجلة،  إىل  ما دعامها  بينهام 
خراسان  بلدان  من  بلدة  يدع  فلم  اجلو  له  خال  اخلوارزمي  مات 
وسجستان وغزنة إال دخلها، وال ملكا وال أمريا إال فاز بجوائزه. 
كان قوي احلافظة يرضب املثل بحفظه. ويذكر أن أكثر » مقاماته« 
ارجتال، وأنه كان ربام يكتب الكتاب مبتدئا بآخر سطوره ثم هلم 
جرا إىل السطر األول فيخرجه وال عيب فيه. وله » ديوان شعر- 
هراة  يف  وفاته  رسالة،   233 عدهتا   « ط  رسائل    « و  صغري.  ط« 

مسموما.
نثره وشعره

قبيل  من  وكله  الشعور.  ويملك  القلوب  يستهوي  البديع  نثر   «
ذلك جار جمرى  مع  أنه  إال  فيه،  التأثري  وللصناعة  املنثور،  الشعر 
الطبع، مل يفسده تكلف، ومل ُيْبِهمه تعمق . وقد مجع كالمه بني متانة 
اللفظ، ورشاقة املعنى، ومجال العبارة، ودقة التخيل . وقد ترصف 
الرسائل، حتى  الكاتب يف فنون الرتسل، وتفنن يف رضوب  هذا 

كان بحق فارس الطريقة العميدية وابن بجدهتا.
وله شعر رقيق مل يبلغ من اجلودة مبلغ نثره؛ ألن اجلمع بني حسن 

النظم وحسن النثر قلام يتفق ألحد.
مقاماته

منها عىل حادثة ال  تشتمل كل واحدة  املقامات حكايات قصرية 

متى تكون الكتابات مؤثرة؟ )20(
أدباء  وكّتاب قدامى

األستاذ نور عالم خليل األميني 
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ُمْلحة.  أو  بعظة  وينتهي  )جلسة(  مقامة  من  أكثر  غالبا  تستغرق 
وحلسن الديباجة وأناقة األسلوب فيها املحل األول.

باملقامات  أنه حاكى  واملظنون  النوع.  أجاد هذا  أول من  والبديع 
األحاديث األربعني البن دريد املتوىف 310هـ / 922م. وقد كتب 
اإلسكندري  الفتح  أبا  نحلها  وغريها.  الُكدية  يف  مقامة  أربعامئة 
عىل لسان عيسى بن هشام. ومل يعثروا منها إال عىل ثالث ومخسني 

مقامة.

أبو حيان التوحيدي ) 000- 414هـ = 000- 1023م( 
فيلسوف،  حيان:  أبو  التوحيدي،  العباس  بن  حممد  بن  عيل 
متصوف معتزيل، نعته ياقوت بشيخ الصوفية وفيلسوف األدباء. 
وقال ابن اجلوزي : كان زنديقا، ولد يف شرياز أو نيسابور وأقام 
والصاحب  العميد  ابن  فصحب  الرّي،  إىل  وانتقل  ببغداد.  مدة 
ابن عباد، فلم حيمد والءمها. ووش به إىل الوزير املهلبي فطلبه، 
ابن  قال  عاما.  وثامنني  نيف  عن  استتاره،  يف  ومات  منه  فاسترت 
والتوحيدي،   ، الرواندي  ابن  ثالثة:  اإلسالم  زنادقة   : اجلوزي 
بغية  ويف  يرصح.  ومل  رصحا  ألهنام  التوحيدي  ورشهم  واملعري، 
الوعاة أنه ملا انقلبت به األيام رأى أن كتبه مل تنفعه وضن هبا عىل 
من ال يعرف قدرها، فجمعها وأحرقها فلم يسلم منها غري ما نقل 
قبل اإلحراق. من كتبه » املقابسات  ط« و » الصداقة والصديق  
اإلمتاع   « » وهو مخسة أجزاء، و  البصائر والذخائر  ط   « و   « ط 
واملؤانسة  ط » ثالثة أجزاء، و » اإلشارات اإلهلية  ط« موجز منه، 
مثالب   « و  اجلاحظ«  تقريظ   « و   « واملناظرات  املحارضات   « و 
 « الدين  الرزاق حمي  وابن عباد  ط« ولعبد  العميد  ابن  الوزيرين 
أبو حيان التوحيدي  ط » يف سريته وفلسفته ، ومثله للدكتور حممد 

إبراهيم ، وللدكتور حسان عباس.
كان التوحيدي متقنا لكثري من العلوم والفنون من الشعر واألدب، 
تدّل  وكتبه  املعتزلة.  مذهب  عىل  والكالم  والفقه  واللغة  والنحو 
عىل ما كان يتمتع به من املكانة املرموقة يف العلم والفهم وهو يعد 
من أعظم املنشئني واملؤلفني والكّتاب. وأسلوبه بريء من التكلف 
والتزيني، والتنميق والتحبري. من أشهر كتبه اإلمتاع واملؤانسة و« 
البصائر والذخائر« و » الصداقة والصديق« و » مثالب الوزيرين«. 
وهي كلها جديرة بالدراسة واالستفادة فيام يتعلق باألدب واللغة 
والعاكف  والباحث  الدارس  تفيد  التي  الدسمة  املواد  جانب  إىل 

عىل مهنة العلم واملعرفة.

الثعالبي )350-429هـ = 961- 1038م(
عبد امللك بن حممد بن إسامعيل، أبو منصور الثعالبي: من أئمة اللغة 
واألدب. من أهل نيسابور. كان فّراًءا خييط جلود الثعالب، فنسب 
الكتب  وصنّف  فنبغ.  والتاريخ،  باألدب  واشتغل  صناعته.  إىل 
الكثرية املمتعة. من كتبه » يتيمة الدهر« أربعة أجزاء ، يف تراجم 

البالغة« و » من غاب  اللغة » و » سحر  شعراء عرصه، و » فقه 
عنه املطرب« و » غرر أخبار ملوك الفرس« و » لطائف املعارف« 
الدولة« و » طبقات امللوك« و »  املتنبي وسيف  و » ما جرى بني 
اإلعجاز واإلجياز« و » خاص اخلاص« و » نثر النظم وحل العقد« 
و » مكارم  األخالق« و » ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب« و 
»رس األدب« و » الكناية والتعريض« و يسمى » النهاية يف الكناية« 
و » املؤنس الوحيد« خمتارات منه، و« التجنيس » و » غرر البالغة 
من  والقالئد«  الفرائد   « واسمه  األمثال«   « و  األكباد«  برد  و«   «
إنشائه، و«مرآة املروآت« و » الغلامن » و« حتفة الوزراء« و » أحسن 
 « اللطائف والظرائف« و   « » أحسن ما سمعت« و  املحاسن« و 
يواقيت املواقيت« و » الشكوى والعتاب« و » املقصور واملمدود« 
و » املتشابه » رسالة، و« املبهج« و » التمثيل واملحارضة« طبعت 
منتخبات منه و » لباب األدب« يف مكتبة أسعد أفندي بإستانبول 

) الرقم 2879(.
نثره

يف  الدهر«  يتيمة   « وكتابه  واألدب،  اللغة  يف  إماما  الثعالبي  يعّد 
التي  السلسلة  للكتابة  مجيال  نموذجا  يعّد  عرصه  شعراء  تراجم 
العلامء دائام  تلّقاه  الكّتاب واألدباء ولذلك  بأن يستقي منها  جيدر 
بالقبول. أما كتابه » يف فقه اللغة ورّس العربية« فهو كتاب قّيم يدل 
وأخرى  كلمة  بني  توجد  التي  بالفروق  البرص  يف  كعبه  علّو  عىل 
باللغة العربية. واملقدمة التي كتبها هلذا الكتاب هي دليل صارخ 
للعربية يف جانب وعىل غريته اإلسالمية  العجيب  اجلّم  عىل حّبه 
العربية  واعتباره  اهلل عليه وسلم  للنبي صىل  الدينية وحبه  ومحّيته 

لغة اإلسالم قبل أن تكون ذات اعتبار آخر، يف جانب آخر.

عبد القاهر اجلرجاين ) 000-471هـ =000-1078م( 
واضع  أبوبكر:   ، اجلرجاين  حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  القاهر  عبد 
بني   ( جرجان  أهل  من   . اللغة  أئمة  من  كان  البالغة.  أصول 
طربستان وخراسان( له شعر رقيق. من كتبه » أرسار البالغة« و 
» دالئل اإلعجاز« و » اجلمل« يف النحو، و » التتمة« يف النحو، و 
» املغني« يف رشح اإليضاح، ثالثون جزءا ، اخترصه يف رشح آخر 
سامه » املقتصد« يف الظاهرية ، و« إعجاز القرآن« و » العمدة« يف 

ترصيف األفعال ، و« العوامل املئة«.
دالئل   « سيام  وال  وكتبه  العربية,  أئمة  كبار  من  اجلرجاين  كان 
اإلعجاز« و » أرسار البالغة« متثل األدب العايل. وقد قال العلامء: 
التي  للقلوب  العذبة اآلرسة  اللغة  الفنون مل تكتب هبذه  إن كتب 
كتبها هبا عبد القاهر اجلرجاين يف فن » البالغة« وباألخص كتابه 
» دالئل اإلعجاز«  آية النثر العريب املرسل اجلميل الذي ال يرىض 
يعرض  أن  منه  امللحة  احلاجة  اقتضت  مهام  عنه  بإعراض  القارئ 
عنه. ولذلك يتبناه الكّتاب واألدباء ككتاب يف النثر العريب العذب 

إىل جانب كونه كتابا يف البالغة.

األدب العربي
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أسباب اختيار "عىل أبواب خيرب" نموذجًا للدراسة
الشک أن رصاعنا مع اليهود رصاع ايدئولوجی وعقيدی، رصاع 
سلبّية  واألخری  وبناءة  إجيابّية  االولی  متضادتني  فكرتني  بني 
أمهّية  إاّل  هذاالرصاع  تزد  مل  واألعوام  مرورالقرون   و  هّدامة  و 
مع  باخليانة  احلافلة  مواجهاهتا  تاريخ  فی  اليهود  ووإن  وخطورة 
االسالم مثلت هذه احلقيقة القرآنّية: إن اشّد الناس عداوة لّلذين 

امنوااليهود. 
ورثت اليهودية هذه العداوة جياًل عن جيل و من الطبيعی ان تلقی 
فی  االمة االسالمّية  اظالهلا علی مجيع جوانب حياة  هذاالرصاع 
العصور كّلها  وتّم االختيار علی هذه الرواية كموضوع للدراسة 
القاءالضوءعلی  فی  لنجاحها   و  ماتتناوله  المهية  والتحليل 

هذاالرصاع وكشف القناع عن اسبابه واملحور اّلذی يدور حوله.
  ومن ميزات الرواية أهنا تّم بناءها علی الواقعّية وعكست األصل 
وسعت  املسلمني  مع  االبدّية  اليهود  عداوة  وهو  اهلاّم  القرآين 
عن  بعيدًا  رائع  حكايي  باسلوب  القارئ  ذهن  فی  لرتسيخها 
االسلوب السدی  وسوق الوقائع البحتة التي حتّط من شأن الرواية 
الفنية من حيث التاثري بل قام املؤلف بتزويدالروايةبقدركاف من 

اخليال وترك عليها بصامت من فكره وخياله.
هلذه امليزات تاتی امّهية الرواية فی جتسيد واقع رصاعنا مع اليهود و 
التنبيه الی خطورته ولنفس الدليل وقع اختيارنا  عليها كموضوع 

للبحث والتحليل .
التعريف برواية »عىل أبواب خيرب«

بعد أن استقر أمر اإلسالم يف املدينة املنورة شعرت اليهود بخطر 
اإلسالم ككيان مواز هلا ينافسها الرئاسة و الطموحات املستقبلية 
و ترسم الرواية ما ينتاب اليهود يف هذه الوضعية و أيضا قرارها 
ملواجهة اإلسالم بطريقة غري مبارشة عن طريق املؤامرات والغدر 

احلفالت  يف  جتري  التي  املحاورات  تعكس  و  املواثيق  و  بالعهود 
اإلستشارية لصناديد اليهود للحد من نشاط اإلسالم الدعوي و 

القضاء عليه يف األخري.
تعاىل  اهلل  )ريض  املؤمنني  أم  صفية  زوجة  الربيع  بن  كنانة  يمثل 
عنها(قبل اإلسالم الشخصية اليهودية املرموقة التي تسعى لوضع 
و  الناضج  عقلها  من  انطالقا  لكن صفية  اإلسالم  خطة الحتواء 
املستقبلية و معرفتها بطبيعة األديان الساموية تعارضه من  نظرهتا 
داخل البيت و ال تتجاوب مع أفكاره و ترى أباها حي بن أخطب 
الذي يعد من كبار رجاالت اليهود يساير زوجها يف نفس األفكار 
و املخططات و حماولة صفية لثني الرجلني عن اقتحام هذه املعركة 
ال جتد صدى لدهيام و يقحم هذا اإلرصار اليهود يف الغدر و نقض 
املواثيق و غدر بني قينقاع و بني النصري بالعهود واملواثيق ينتهي 
اىل إجالئهام من أحيائهام و تدخل بنو قريظة يف حلف و ميثاق مع 
أمد هذا  اليهود جعل  لدى  اخليانة  و  الغدر  لكن طبيعة  املسلمني 
ليطعنوا  بنو قريظة إىل صف األحزاب  انحازت  احللف قصريا و 
األحزاب  تفرقت  و  املوازين  تغريت  لكن  اخللف  من  املسلمني 
و  أخطب  ابن  حي  قتل  و  املحتوم  ملسريها  قريظة  بنو  بقيت  و 
بإدارهتا  اليهود  مصري  يتقرر  قلعة  كآخر  خيرب  بقيت  و  اآلخرون 
الشعب  دفع  و  اإلسالم  مع  حساباهتم  يف  اليهود  رؤساء  .أخطأ 
اليهودي ثمن هذا اخلطأ الفادح ومل تدفع النكبات املتتالية الصناديد 
ملراجعة حساباهتم مع اإلسالم  و بدأت خيرب تغيل من جديد بحقد 
و  العربية  اجلزيرة  يف  أساسها  عىل  ذلك  كل  ليأيت  األعمى  اليهود 
املتنايف  اآلخر  القطب  مكم  بن  سالم  زوجة  زينب  متثل  خيرب  يف 
القادم  انتظار القمر  التی كانت تقيض األيام  يف  ملا حتلم به صفية 
الثأر من صاحبه شغلتها  و  يثرب لكن زينب قضية اإلسالم  من 
ميكافيلية  عىل  الضوء  الكاتب  يلقي  هنالك  و  سواها  ما  كل  عن 

رواية على أبواب خيرب ]1[
عبد الرحمن عيدوزائي

أستاذ بالجامعة

األدب العربي

يبتني  أمرها  وإن كان  امليالدي  التاسع عرش  القرن  منتصف  بعد  الغربية  بالرواية  احتكاكها  تم  أن  بعد  وازدهرت  نشأت  العربية  الرواية  إن 
عىل التقليد والتبعية يف كثري من األحوال لكن الواقع أنه ليس معنى ذلك أن الرواية العربية تفتقده العنارص الروائية شكال ومضمونا ؛قد حفل 
تراثنا بام يزيد ثراء الرواية من إرهاصات قصصية متمثلة يف القصص الدينية والتارخيية والشعبية، وبرأيي أن هذه التبعية تعود أسباهبا إىل التخلف 
الفكري والثقايف الذی جرف العامل العريب يف كل يشء حتى يف الفكر والثقافة وبجولة عابرة يف الرتاث اإلسالمي نجد ما حيفذ عىل الرواية بسامت 
ختص شعبنا » ... بعد أن صار للقصص وجهة إسالمية جديدة وهدفا وعظيا تأديبيا يرغب الناس يف اخلري والعمل الصالح ويرهبهم من الرش وما 
يتعارض مع التقوى وذلك من أقوى األسباب التي أدت إىل رواج القصص ونموها يف عرص صدر اإلسالم وما تاله من العصور« )د. عبد العال 

حممد يونس 1996، ص 229( 
فعوامل التبعية يف مضامني الروايات وأشكاهلا ليس معناها انعدام ما يمدنا يف هذا اجلانب يف الرتاث العريب، » يقول حممود تيمور: ويف ظني أن 
هنضتنا احلديثة لو كانت خلت من عنرص القصة الغربية - من باب الفرض والتخمني- ملا عجزنا يف انبعاثنا األديب اجلديد أن ختلق القصة من وحي 
األدب العريب وحده ومن تراثه يف ميدان القصص واألساطري ولكان هذا األدب عىل وفرة مأثوراته القصصية خليقا أن يشق لنا جمرى لقصة عربية 

جديدة الطابع والطراز ) د. البقاعي شفيق؛ 1990 ؛ ص 245(
وقد جتلت هذه املحاوالت بحثا للهوية العربية يف الرواية يف آثار الروائيني كــــــ الدكتور نجيب الكيالين »كان ظهور الدكتور نجيب الكيالين 
بمثابة قفزة هائلة يف عامل الرواية العربية ، فقد سلك دربا آخر، وعوامل أخرى يف فن القصة العربية ، فهو أول من أسلمت عيل يديه الرواية، وأول من 

جعل من ثوابت العقيدة وأخالقيات اإلسالم هدفا روائيا؛ لتنتقل الرواية العربية بفضل الكيالين من دنيا التغريب إىل فضاءات إسالمية رحبة«.
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منحطة  و  دنيئة  كانت  مهام  الوسائل  لدهيا  تتسوغ  حيث  اليهود 
وصوال اىل أهدافها املشئومة فعبده األسود القوي فهد كان ملهام 
لزينب لتدخل يف مؤامرة خسيسة فتقدمت إىل فهد بكل ما لدهيا 
من اإلغرائات و كان منها أن باعت نفسها للشيطان و لفهد حتى 
تقنعه ليغتال الرسول صىل اهلل عليه وسلم لكن مل يتحقق شء من 
هذه األمنيات العاجزة و تم كشف مؤامرة خيرب يف حلفها مع بني 
و  املسلمني  فرسان  بيد  خيرب  سقطت  و  اإلسالم  لرضب  غطفان 
يشري الكاتب اىل مدى مراودات النفاق مع اليهود قبل فتح خيرب 
يقوم عبداهلل ابن أيب باحلضور يف جمالس اليهود فی اخليرب و اإلدالء 
من  عندهم  يفيش  و  نصائح  و  مشاورات  من  اليهود  خري  فيه  بام 
من  اهلل  إرادة  يمنع  مل  ذلك  لكن كل  يكشف ظهرهم  ما  اإلسالم 
املدينة  إىل  أسرية  زينب  ذهبت  و  قالعهم  آخر  بسقوط  التحقق 
لكن  اإلسالم  قناع  خلف  هناك  املشوار  لتكمل  جريح  كأفعي 
سار  ذلك  مقابل  و  األبدي  الشقاء  يف  رصعها  إىل  أدت  مكيدهتا 
موكب السبايا و فيهم صفية لتقر عينها بلقاء قمرها الذي انتظرهتا 
ذلك  كل  حياهتا  من  جديدة  صفات  لتفتح  املنام  يف  رأهتا  أن  منذ 

نتيجة لذلك الضياء املتوارث من جدها نبي اهلل هارون.
السامت السلبية فی حياة اليهود   

إيام  إلی  يعود  اليهود  حياة  فی  السلبية  السامت  نشوء  تاريخ  إن 
فی  بعثتهم  تم  التی  املصلحة  الشحية  تلک  األنبياء  مع  تعاملها 
حادت  التی  ترصفاهتم  إلی  التوازن  وإعادة  لإلصالح  األمة  هذه 
لكن  والتعدی  الزيغ  شابتها  و  والوسطية  مسرياإلعتدال  عن 
إلی  أدت  واملصلحني  االنبياء  دعوة  جتاه  السلبية  ردودالفعل 
ترسيخ السامت السلبية وجتذرها فی نفوسهم وعكس ذلک كانت 
للدعوات املضلة صدی واسعا فی أوساطهم وتقابل باإلحتضان 
والرتحيب من قبلهم وحلت الكارثة فی حياهتم بعد أن سوغت 
واقع  عن  وحذفهم  اجلسدية  األنبياء  بتصفية  القيام  أنفسهم  هلم 
حياهتم وليس تاريخ اليهود اليوم إال إمتدادا هلذا التاريخ الشنيع 
هذاالزيغ  عصارة  إال  املعارصة  اليهود  وليست  الردی  والواقع 
القديم واإلنحراف األزلی وانطالقًا فی البحث من خالل حتليل 
الرواية نبدأ بتلک السامت السلبّية اّلتی منعت اليهود عن اخلضوع 

امام احلق واالستسالم للواقعيات:
جبن اليهود

السبب  و  اآلفاق  يف  شائعة  قضية  ذعرهم  و  اليهودّية  األمة  جبن 
من  النهمة  واالستفادة  احلياة  علی  الزائد  حرصهم  إلی  يعود 
ُْم  ملّذاهتا و القرآن يشري إلی هذه العادة اخللقية لدهيم: ) َوَلَتِجَدهنَّ
ُر  ُكوا َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ َأْحَرَص النَّاِس َعىَل َحَياٍة َوِمَن الِذيَن َأرْشَ
باَِم  َبِصرٌي  َواهللُ  َر  ُيَعمَّ َأْن  اْلَعَذاِب  ِمَن  بُِمَزْحِزِحِه  ُهَو  َوَما  َسنٍَة  َأْلَف 

َيْعَمُلوَن ( )البقرة:96(
هذه النظرة الغالية نحو احلياة و التمتع بملذاهتا وّلد فيهم اخلنوع 
يف  اخلوض  من  منعتهم  اجلبانة  النفسية  هذه  و  الزائد  الضعف  و 
يرافقهم يف مجيع  الذل  أّن  نراهم  لذلک  الرصامة  و  العزم  ميادين 
الفرتات التارخيية و الفناء هيدّدهم يف كل مكان و ال خيوضون فی 

ای معركة اال اذا عرفوا انَّ الثمن يدفعه االخرون:
»اذهب انت و ربک فقاتال اناهاهنا قاعدون«.

ان  اليريدون  املوضوع"اهّنم  هذا  فی  عبدالفتاح  صالح  يقول 
حياربوا و ال حيسنون احلرب و مع ذلک هم حريصون علی اشعال 
احلروب و خيّططون هلا بمكر شيطايّن خبيث، األخرون حياربون و 

يدفعون الثمن و اليهود جينون األرباح و النتائج" 
) اخلالدي،1998م : 23(

 و انطالقا من هذه الطبيعة اجلبانة نراهم يبحثون عن بديل جيربون 
به هذا النقص و عن قوة خارجّية يستقوون هبا فی احلياة و يربطون 

مصريهم هباوسنبحث عنها فی بحث حتالفات اليهود .
و الكاتب يوضح لنا هذا اجلانب النفسی فی روايته و يبنّي للقاری 
اّن اليهود بمجرد تلّقی اخبار زحف جيوش املسلمني و حتركهم 
امام  ماثال  اهلالک  رأوا  و  قلوهبم  علی  الرعب  سيطر  كيف  اليها 

اعينهم مع اهّنم كانوا حمتمني فی القالع احلصينة:
شديد  ارتباک  انتاهبم  و  قريظة  بني  هيود  معسكر  الذعر  »ساد 
الصياح  اختلط  و  يسة  و  يمنة  آرائهم  يف  يتخبطون  أخذوا  و 
السامع  يكاد  ال  األطفال  و  نساء  و  رجال  اصوات  باإلنتحاب، 
لقد  يقولون:  نقاش.  و  احاديث  من  يلقی  ما  تفاصيل  يتبنّي 
النساء  و  هلا  قرار  ال  هتلكة  يف  بنا  قذفوا  و  الترصف  القادة  أخطأ 
إلی  وسعادتنا  و...  خوف  إلی  أمننا  احلتم  لقد  لوعة:  يف  هيتفن 

شقاء.«)الكيالنی،2001: 13(
و يصّور القرآن يف أكثر من موضع هذه الطبيعة السلبّية الراسخة 
فيهم؛ مّلا شّجعهم موسی لدخول األرض املقّدسة تعّللوا بكلامت 

تظهر هناية جبنهم: 
ْدُخَلَها َحتََّى خَيُْرُجوْا  ا َلن نَّ َقاُلوا َيا ُموَسى إِنَّ فِيَها َقْوًما َجبَّاِريَن َوإِنَّ

ا َداِخُلوَن )22( ِمنَْها َفإِن خَيُْرُجوْا ِمنَْها َفإِنَّ
علی  يتجارسوا  مل  اهّنم  النكتة  هذه  يثبت  املعارص  اليهود  واقع  و 
ان  بعد  ااّل  عسكريا  مواجهتهم  و  األسالمية  األرايض  احتالل 
اختذوا الغرب و علی رأسها األمريكا بغال يوصلهم إلی اهدافهم 
األمة  ملواجهة  معسكرهم  إلی  كّلها  الغربية  القوات  انجياز  تّم  و 
املسلمني دون  ارتكاب اجلرائم جتاه  اطلقوا يدها يف  اإلسالمية و 

أّي رادع و مانع.
اليهود واملجد املوهوم

ال  و  فحسب  جلدهتا  لبنی  اخلري  هتوی  مستأثرة  أّمة  اليهود  إّن 
يف  تغالی  و  سطوهتا  امام  اخلضوع  من  بأقّل  الناس  بسائر  ترضی 
هذه الطموحات حيث يرّفع باليهودّية عن سائر الناس و اليراهم 
الئقني هلا فاهّنا علی حد زعمهم لفئة خمتارة عنداهلل و هم صفوة 

خلق اهلل كّلهم.
لذلک كان احللم املسيطر علی اليهود ان يتحكم علی رقاب الناس 
يتحقق شئ  ان  ابت  اهلل  ارادة  امرباطورية عظمية لكن  و توسس 
اليهود  اجيال  يتوارثها  امنية  جمّرد  احللم  هذه  اصبح  و  ذلک  من 
الی  يعود  حتققها  عدم  اّن  تری  اليهود  كانت  العصورو  مّر  علی 
ظهور االسالم ومل يكن استقرار اليهود يف جزيرة العرب و تشييد 

الصالع و احلصون فيها إال سعيا لتحقيق هذه احللم.
و لتمرير هذا املخطط  سعی اليهود حتی يتّم انحياز خاتم النبيني 
العربية  اجلزيرة  يبدأوا بسط سيطرهتم علی  إلی معسكرهم حتی 
هّدمت  و  هلا  صادمة  كانت  اإلسالمية  الدعوة  طريقة  لكن  كّلها 
لنا  يشح  الربيع  بن  كنانة  لسان  علی  الكاتب  و  احالمهم  رصح 

هذا احللم  اليهودی:
»ثّم أخذ يشح هلا األمر يف رصاحة عجيبة، مادمنا ال نستطيع أن 
نطوی هذا النبي العريب حتت جناحنا فلسوف نعاديه بالرضورة إّنه 
يتهم كتبنا بالتزييف و التغيري و التبديل و...« )الكيالنی،2001: 

)4

األدب العربي
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العام  لبداية  كان  تقريبا  عقد  نصف  وقبل  املاضية  األعوام  يف 
الدرايس مشهد عجيب يستحق املشاهدة، يّس الناظرين ويبقى يف 

اخلاطر إىل هناية ذلك العام.
النشاط واحلراك واحليوية والتبسم، والسور واحلبور كانت تفعم 
املدارس واملعاهد الدينية، كانت بداية العام الدرايس اجلديد حدثا 
البعض  البعض منهم  الفرح والسور والطالب هينئ  يبعث عىل 
هبذه املناسبة ويعتربون إياها كريمة ميمونة، يدعو البعض للبعض 
مبارك  مفيد  ممتع  بعام  للتمتع  الصاحلة  األساتذة  دعوات  ويسأل 

مثمر.
يملؤوهنا  واملعاهد  واجلامعات  املدارس  إىل  جميئهم  بعد  الطالب 
حياة ونشاطا فكان الصخب والطرب والتهانئ واملزاح والضحك 
والتبسم وطالقة الوجه بحد يسرتعي االنتباه، وال يمكن وصف 
باللقاء  اآلخر  البعض  حيال  البعض  قلب  يف  يموج  الذي  الفرح 
أشهر،  ميض  بعد  والزمالء  لألحباب  اجلديدة  والزيارة  املجدد 
وكان خيّيل إىل املرء عند مشاهدة فرح اللقاء والتالقي وما يعرتهيم 

من إرشاق الوجه والنور بأهنم مل يلتقوا معهم سنوات.
وبالتايل  الطالب  يف  املنرصمة  األعوام  تلك  آثار  نرى  ال  واليوم 
والفرح  واحلبور  السور  ذلك  من  أثر  ال  واملعاهد،  املدارس  يف 
بني  تتبادل  كانت  التي  التهانئ  تلك  من  وال  الطرب  وأناشيد 
الطالب، واحتل مكان كل هذه األشياء الرائعة الكسوف والقتور 
والتهاون،  والكسل  واهلّم  والغّم  والتشتت  والتفرق  والشود 

عامله،  يف  غارق  كلٌّ  والزمالء،  األصحاب  بتالقي  الفرح  وعدم 
ولكلٍّ شأن يغنيه.

ولو  بطالبنا؟!  االفرتايض  والواقع  والتواصل  اجلوال  فعل  ماذا 
حلفُت أن كل هذه من نتائج اجلوال والتواصل والواقع االفرتايض 
مع  للجلوس  فرصة  أي  لديه  يبق  مل  فالطالب  حنثت،  ملا  السلبية 
اآلخرين وهو يفكر يف إعداد ساعة يتخىل فيها للجوال ال يزامحه 

وال يزعجه أحد.
وهو كان يف اإلجازة يعيش مع اجلوال صباح مساء ليل هنار وبداية 
لالتصال  الفرصة  وقلة  اجلوال  عن  اجلربي  االبتعاد  تعني  العام 
بتدابري خمتلفة عديدة من  املجموعات واالحتفاظ عىل اجلوال  يف 
عيون األساتذة الذين يصادرون اجلوال فور املشاهدة، الطالب يف 
بداية العام يفكر يف هذا، األمر الذي أورثه رشودا وحرية وكسفا 
يف البال ومل يبق كل هذا خافيا يف الصدر بل بدت آثارها السوداء 

يف الوجه فسّودت الوجه ورّشدته.
مصحوبني  املدرسة  يأتون  كانوا  الطالب  العام  بداية  يف  قديام 
بالنشاط واحلياة، وانطالقا من هذا بداية العام الدرايس كان يوافق 
ُبركان النشاط واحليوية وأوجها، وكان الوضع هكذا إىل أشهر ثم 
بامليض واالقرتاب لنهاية العام يفرتون شيئا فشيئا ويعرتهيم امللل 
والسآمة، وتقّل احليوية والنشاط، أما يف احلارض فالطالب يبدون 
تعبون كسلون يف بداية العام أكثر من هناية العام يف تلك األعوام.

كل هذا من نتائح استعامل اجلواالت الراقية، والطالب ال يفكر يف 

طالب العلوم الدينية يف احلاضر والغابر

السيد مسعود

مدّونات

األدب العربي
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شء تفكريه يف تعويض اجلوال إىل أرقى مما يف يده، وكلام يأتيه مال 
السوق يف أرسع وقت الستبدال اجلوال  إىل  فالذهاب  من مكان 
واقتناء األطور هو أول خيال يساوره، وال يفكر يف توفري الدفرت 
وجود  دون  يفهمه  ال  لكتاب  رشح  وال  القلم  وال  الكتاب  وال 
الشح، بل ال هيّمه الدرس وال فهمه، وربام حيرض الصف خمافة 
الصف  من  األستاذ  غياب  ويتحنّي  مشكالت  وظهور  التحضري 
عنه..  ويرغب  حيب  ال  عام  فيه  ويرغب  حيب  بام  ليشتغل  ساعة، 
قلبه وجوارحه فرحا ال يساويه فرح وال  غياب األستاذ يولد يف 

يوصف بالكلامت والتعابري.
ارتكبتها  التي  اجلريمة  واهلل  جوال؟!  يا  بطالبنا  أنت  فعلت  ماذا 
مستطاع  يف  يكن  ومل  شء  سواك  يرتكبها  مل  الطالب  بشأن  أنت 
شء غريك، فالسوق كانت قبلك أيضا لكنها مل جتتذهبم إىل هذا 
مل  لكنهم  واملزخرفات  الدواعي  بعض  لدهيم  وكان  البالغ،  احلد 
السهم  أطلقَت  فقد  أنت  أما  البعيد،  احلد  هلذا  ضحاياها  يذهبوا 
كافة  ناسني  واستسلموا  أمامك  فخضعوا  مقتلهم  من  فتمّكن 
أجلها،  من  املدرسة  دخلوا  التي  والرساالت  واملبادئ  األهداف 
َشَغلهم  فيك  والتفكري  واملقصد  واهلدف  املبدئ  أنت  فأصبحت 
العظيمة  األشياء  وتصاغرت  األخرى  األمور  يف  التفكري  عن 

جتاهك وتعاظمت أنت أمام كلها رغم ِجرمك الصغري.
ال بد من التفكري يف هذه الظاهرة املنكورة اخلبيثة ومكافحتها بكل 
استنفاد  من  بّد  وال  وُعّدة،  وِعّدة  سالح  وكل  وإرادة  وعزم  قوة 
كافة القوى والطاقات يف عرقلة هذا التيار املخّرب الذي انقلب 
وقلوهبم  وأخماخهم  الطالب  قلوب  وغزا  واملعاهد  املدارس  عىل 

وأرسى قواعده املشؤومة فيها.
أميته  ثمن  يدفع  وهو  البوع  من  الكوع  يعرف  ال  أميٌّ  شعبنا  إن 
وجهله بأهبض شكل وأثقله، وهو َخّط مصريه بيمينه وكان أميا 
فأخطأ وأشقى نفسه، وجلب له املزيد من الشقاء والتعاسة، وأّما 
وحممل  اخلري  ومفاتيح  األمل  منافذ  فكانت  واملعاهد  املدارس 
االزدهار وحتسني الوضع يف املستقبل، أما هذا الوضع الذي نحن 
فيه لو استمر هكذا ألصبح هؤالء الطالب أيضا أميني جاهلني، 
املعايري،  بكافة  أمية  مدارسنا ومعاهدنا حركة  تتشكل يف  وبدأت 
من  وكّرسوا  ودرسوا  تعّلموا  وهم  الظاهر  يف  الطالب  يتخرج 
أعامرهم عش سنوات يف املدرسة الدينية وهم أميون ال يعرفون 

شيئا نتيجة الوقوع يف مصيدة التكنولوجيا.
وهذا الطالب هو أخطر من األمي احلقيقي وأكثر جهال وتعصبا 
ال  اآلخرين،  فُيضل  ضّل  والتفريط،  اإلفراط  دوامة  يف  وأغرق 

يبقى أي شء مصونا من رشه ال بش وال شجر وال حجر.
عىل املدارس واألساتذة الناصحني الوقفة اجلادة مع هذه الظاهرة 
اخلطرية، والتخطيط الستخدام اجلوال يف املدارس بشكل هادف 

مفيد، قبل فوات األوان.

بعد أن قضينا شهرين كاملني أو أكثر بعيدا عن النظام املدريس و 
البيئة العلمية و األجواء األدبية وقمنا خالهلا بالرحالت الطويلة 
لبداية رحلة جديدة  القصرية عدنا إىل املدرسِة و نحن نستعد  و 

متحمسني و بنوع من الطموح ... 
و  بتفاؤل  و   ، نشاط  و  بجدية  عملهم  يبدؤوا  أن  املعلمني  عىل 
العطلة  خالل  عناء  و  جهد  من  له  تعرضوا  ما  تاركني  ؛  ارتياح 
الدرايس  العام  خالل  مكروه  و  سوء  من  كابدوه  ما  أو  الطويلة 

املنرصم )تاركني ( وراء ظهرهم ! 
أهيا املعلمون الكرام ! أنتم متلكون من إرث األنبياء ما جعلكم 
أفضل الناس مكانة و أعظمهم منزلة و أعزهم يف قلوب الناس 
؛ فإنكم مربو اجليل و صايغو النشء اجلديد و صانعو العقول ! 
اهلل  أو خلقها  الطبيعة  أنجبتهم  التي  الكون  أمجل زهرات  أتتكم 
تعاىل بيده أتتكم هذه الزهرات )األطفال( لتكونوا عليهم شهداء 

تتعهدوهنا و حتفظوهنا من الذبول و اليباس... 
أنتم — أهيا املعلمون — هم الذين تفتخر هبم البشية و تغتبط 
األقيال  تعظمهم  بل  إجالال  األجيال  جتلهم  و  اإلنسانية  هبم 
رسمية  وظيفة  التعليم  تظنوا  أن  خطئكم  أعظم  فمن  تعظيام... 
الدنيا  إليه من منافع  أو مهنًة مقررة تدر لكم بعض ما حتتاجون 
الضئيلة و فوائدها احلقرية ! فهذا خطأ ال يعدله خطأ و ذنب ال 

يساويه ذنب !! 
البشية...  رصح  مشيدو  و  الكون  هذا  بناة  املعلمون  أهيا  فأنتم 
من  أبر  وظيفتكم  و  امللوك  مسؤوليات  من  أعظم  فمسؤليتكم 
ليبلغوا  يكونوا  مل  الوزراء  بل   ... الوزراء  و  الرؤساء  وظائف 

الوزارة لوال أنتم أهيا املعلمون !! 
الناَس  فطر  التي  اهلل  فطرُة  به  جادت  ما  أمجل  تعاىل  اهلل  وهبكم 
هبا  لتزينوا  األطفال(  )هؤالء  الزهرات  هذه  وهبكم   ... عليها 
نوا هبا  الكوَن و جتملوا هبا القرص اإلنساين الفخيَم العظيَم و حُتسِّ

هذا املجتمع اإلنساين الذي تشوهت صورته ساءت سريته !! 
الترتقبوا  و  هلف  و  شوق  بكل  العظيمة  بمسؤوليتكم  فقوموا 
كلامت الثناء الكاذبة أو الصادقة من املديرين أو املجتمع أو حتى 
يضيع  ال  الذي  تعاىل  اهلل  عند  األجر  احتسبوا  و  تالميذكم  من 
للتعليم  جهودكم  ستتضافر  أرجوكم  عمال...  أحسن  من  أجر 
و  الرمحة  جناح  األطفال  هلؤالء  ختفضون  أرجوكم  كام  الرتبية  و 

الشفقة و اللينة ! 

أيها املعلمون
نصيرالدين القاسمي 

معلم اللغة العربية في مدرسة خادم اإلسالم به اكري

مدّونات
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دار العلوم مهدنا وبيئتنا
طريق  عن  الرحلة  بدأت  صباحا  السابعة  الساعة  يف  اخلميس  يوم 
الطائرة من مطار دالبندين إىل كراتيش، وصلنا قبيل الساعة الثانية 
هي  التي  العلوم  دار  إىل  وحتركنا  كراتيش  مطار  إىل  صباحا  عشة 
درويس  واستذكر  نفيس  إىل  مكان  وأصّب  الثاين  ومنزيل  مهدنا 
يف  دخلنا  ساعة  نصف  ميض  بعد  رحاهبا،  يف  وأساتذيت  وزمالئي 
يتمثل  عندما  واإلخاء  واملودة  احلب  من  روائح  تستشف  اجلامعة 
األيام  تلك  أحىل  يف  الرائع  اجلميل  البهيج  املنظر  ذلك  للخيال 

البهيجة الرائعة.
نعم! وقفت السيارة التي اكرتيناها أمام " الفارق " مبيت للطالب، 
إىل  بنا  ذهبوا  ما  رسعان  اإليرانيني،  الطالب  بعض  ينتظرنا  وكان 
اجلليلني  األستاذين  عن  القاسمي  األستاذ  سأل  الضيوف.  غرفة 
املفتي العالمة الشيخ حممد تقي العثامين وفضيلة العالمة الشيخ حممد 

رفيع العثامين رئيس اجلامعة،قائال: متى مها حيرضان مكتبيهام؟!
قيل: بعد الثانية عشة صباحا! فقال األستاذ: أجل إذا نميش بداية 
إىل زيارة األستاذ الشيخ حممد تقي ثم نقوم بزيارة فضيلة األستاذ 

الشيخ حممد رفيع العثامين حفظهم اهلل.
يوم اخلميس – زيارة فضيلة شيخ اإلسالم املفتي حممد تقي العثامين

وكان من املقرر أن نكون بعد الثانية عشة صباحا يف مكتب األستاذ 
قلبية  أشواق  وإخالص،  حّب  وبكل  عظيم،  إليه  فشوقي  اجلليل، 
حارة رائعة، أقدامي تغذ إليه، راجيا من العيل القدير املنعم أن يديم 
ظله علينا وعىل األمة اإلسالمية، ويبارك يف حياته وعمره وعمله 
وحيفظه من رش األرشار وحسد احلاسدين وحقد احلاقدين متمنيا 
له بموفور الصحة والعافية والسعادة الكاملة، وهو من أبرز العلامء 
النافعني لألمة اإلسالمية بال منازع، وهو الذي وضع أساس البنك 
الفرق  به  اعرتف  كام  الربوي  العرص  يف  كله  العامل  يف  اإلسالمي 
اللغات  يف  املولفة  الكتب  من  جملدات  وله  وغريها،  اإلسالمية 
العديدة )العربية، واألردية، واإلنجليزية(. والناس كانوا ينتظرون 
األستاذ  يطلب  واحدا،  واحدا  هلم  ليستأذن  األستاذ  مكتب  أمام 
القاسمي ليؤذن له فأجاب موالنا شاكر أمني مكتب األستاذ قائال: 
أهال وسهال، فاصربوا قليال حتى خيرج َمن عند األستاذ. بعد هنية 
أذن لنا فدخلت يف مرافقة األستاذ القاسمي يف غرفة فضيلة األستاذ 
املفتي حممد تقي وهو منكب عىل مطالعة أوراق مكتوبة، فاهتزت 
املبارك  رأسه  رافعا  يمينا  فالتفَت  وقراءته،  مطالعته  حلسن  نفيس 
فوقع نظره عىل وجه تلميذه اجلليل املحبوب سائال: متى جئت؟! 
أهال وسهال، مرحبا بك واالبتسامة عالقة عىل شفتيه والفرحة تبدو 
وصلت،  اليوم  قائال!  أجاب  البارع  والتلميذ  املباركة،  مالحمه  من 
عبد  الشيخ  وفضيلة  التشاهباري  موالنا  من  إليه  التحيات  فأبلغ 
من  وانشاحا  قلبي رسورا  وقد مألت  اآلخرين،  والعلامء  احلميد 

استأذن األستاذ  الكالم واألحوال  تبادل  بعد  الرائعة.  الزيارة  هذه 
للخروج عارضا لشيخه الكريم: اسمحوا يل أن أحرض يف خدمتكم 
مانع لك.  بأس وال  قائال: ال  يوما فحسب، فحرك األستاذ رأسه 
األستاذ  فأجاب  املكرم،  بيت  القاسمي: غدا سنأيت يف  الشيخ  قال 

قائال: سوف نميش سويا.
حقا زيارة مثل فضيلة األستاذ نعمة ال تعادهلا نعمة وهي منحة من 
اهلل لعباده املخلصني، وقد فاز من اغتنمها، ومل يضيعها. بعد بضع 
حممد  املفتي  العالمة  األستاذ  فضيلة  لقاء  قاصدين   خرجنا  دقائق 
للعالمة  أمتناه  كنت  ما  له  راجيا  مكتبه  يف  فالتقيناه  العثامين،  رفيع 
املفتي حممد تقي العثامين، فضيلة األستاذ كان مسورا برؤيته تلميذه 
اجلليل، املحب، البار، فطلبنا من فضيلة األستاذ الدعوات الصاحلة 
فضيلة  فودعنا  نوبنديان،  ملدرسة  وخاصة  العلمية  وملدارسنا  لنا 
األستاذ متوجهني إىل املسجد والسور والفرحة يتألأل من وجههام 

عندما تّم اللقاء بينهام.

يوم اجلمعة
العثامين  تقي  حممد  املفتی  األستاذ  فضيلة  نرافق  أن  املقرر  ومن 
مجعة  كل  املكرم  بيت  مسجد  يف  خيطب  واألستاذ  املكرم  بيت  إىل 
عندما يكون موجودا يف كراتيش والناس يف املسجد سعداء عندما 
يستمعون نصائح األستاذ يف كل مجعة ولكن السعيد من يغتم هذه 
الفرصة وال يضعها طاملا ميس له انتهازها. عىل رأس الساعة الثانية 
رسور  بكل  له  منتظرين  الشيخ  بيت  أمام  وقفنا  لنا  قيل  كام  عشة 
نركب  أن  إلينا  وأشار  دقائق  بعد  األستاذ  فخرج  امتنان،  و  وفخر 
الثانية وهي سيارة احلارسني له وعندما خيرج من اجلامعة  السيارة 
ترافقه السيارتان من أجل الظروف الراهنة اململوءة باحلقد واحلسد 
اسكواتر(  )حسن  جتاه  السيارتان  خرجت  والشارة،  والعداوة 
فضيلة  فيها  راكب  التي  والسيارة  املكرم  بيت  مسجد  فيها  الواقعة 
األستاذ يف القدام والثانية خلفها مراقبة هلا، أنا واألستاذ القاسمي 

كنا راكبني يف سيارة احلارسني أي كنا حارسني ألستاذنا اجلليل. 
ولقد وددت أين كنت أستطيع أن أعرّب هذه املرافقة بالكلامت احللوة 
ولكن مل أجد إىل ذلك سبيال إال أن نعرتف بأهنا منة، ونعمة وفخر... 
الرائعة  املباركة  الصورة  هذه  حيايت  طوال  أتصور  كنت  ما  صدقا 
التي  السيارة  فقدُت  الطريق  املكرم. عىل  بيت  إىل  األستاذ  بمرافقة 
فضيلة  فنزل  املسجد  فدخلنا  وجدهتا  دقائق  وبعد  االستاذ  يركبها 
املحراب  باب  طريق  عن  املسجد  يف  معه  فدخلنا  ونزلنا  األستاذ 
وكأين أطري يف اجلّو فرحة ورسورا. بعد أن صىل حتية املسجد جلس 
عىل الكريس وخطب للناس مستهال هبذه اآلية املباركة : فذكر إن 

نفعت الذكرى سيذكر من خيشى. الخ.

رحلة سعيدة إىل باكستان )احللقة الثانية(
محمد زبير جهانباني

أستاذ بمدرسة دار العلوم نوبنديان

رحالت إسالمية
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بن  الشيخ حممد  خصائص حركة  
عبد الوهاب

بن  حممد  الشيخ  دعوة  كانت  وقد 
وجهوده  وجهاده  الوهاب  عبد 
الدعوة  حول  تدور  العظيمة 
والرد  اخلالص،  التوحيد  إىل 
واستئصال  الشك،  مظاهر  عىل 
)التي  اجلاهلية  والطقوس  التقاليد 
وشعائرها  مظاهرها  لبعض  كان 
العهد عن  لبعد  الظهور واالنتشار 
زمان النبوة، واجلهل العام، وغفلة 
القبائل واألماكن  العلامء يف بعض 

من املنطقة الشقية يف اجلزيرة العربية( وتدور حول توضيح الفرق 
التوحيد  حقيقة  ورشح  الربوبية،  وتوحيد  األلوهية  توحيد  بني 
دعوة  إليه  الكريم  القرآن  ودعا  لعباده،  تعاىل  اهلل  به  يرىض  الذي 
رصحية واضحة، وتنقيحها، وما حصل للشيخ يف هذا الصدد من 
النجاح ال يوجد له نظري يف الدعاة واملصلحني يف العهود املاضية، 
وإن كان – حسب ما يقول الدكتور أمحد أمني – يرجع ذلك – إىل 
حد كبري – إىل قيام حكومة )وهي احلكومة السعودية( عىل أساسها 
وتبنيها هلذه الدعوة، وتشجيعها هلا وإرشافها عليها، ولكن مما ال 
يقبل اجلدل واالختالف أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب قام – يف 
هذا الصدد – بدور مصلح ثوري عظيم، ومهام خالفه بعض الناس 
الدعوة ومنهجه، ومل  وآرائه وأسلوبه يف عرض  أفكاره  يف بعض 
يوافقه مئة يف مئة إال أنه ال يمكن إنكار تأثري هذه الدعوة وفائدهتا 

واحلاجة إليها يف تلك الظروف اخلاصة.
مشاهبة بني حركتني

وأما ما يتعلق بتوضيح عقيدة التوحيد وتنقيحها، وإثباهتا بالقرآن 
الربوبية،  وتوحيد  األلوهية  توحيد  بني  الفوارق  ورشح  الكريم، 
وآراء  وبحوثه،  وحتقيقاته  الشيخ  آراء  بني  كبريًا  شبهًا  هناك  فإن 
اإلمام الدهلوي وحتقيقاته وبحوثه، وليس هذا إال نتيجة الدراسة 
العميقة املبارشة للقرآن الكريم وتدبره، واملعرفة الدقيقة الواسعة 
يف  تيمية  ابن  اإلسالم  بشيخ  أدت  التي  وهي  والسنة،  بالكتاب 
عرصه، وكبار الدعاة واملصلحني والعلامء واملحققني يف عصورهم 
اخلالص  التوحيد  تبليغ  إىل  ودفعتهم  متقاربة،  مشاهبة  نتائج  إىل 

والدعوة اجلريئة الواضحة إليه.

اإلمام  حلركة  التجديدية  األعامل 
الدهلوي

اإلمام  أعامل  دائرة  ولكن 
والتجديدية  اإلصالحية  الدهلوي 
بكثري،  ذلك  من  وأشمل  أوسع 
إحياء  جوانبها  بني  تضم  فإهنا 
الفكر  وجتديد  اإلسالمية  العلوم 
أرسار  عن  والكشف  اإلسالمي، 
واملأثرة  ومقاصدها،  الشيعة 
الدينية  التعاليم  لعرض  العلمية 
صورة  يف  اإلسالمية  والشيعة 
اجلمود  ومقاومة  شاملة،  متناسقة 
والتحجر العلمي والعصبية الشديدة للمذاهب الفقهية، والعمل 
املذاهب  بني  والتوفيق  والنقل،  العقل  بني  للتطبيق  االجتهادي 
السلطة  عىل  للحفاظ  اجلادة  واملحاوالت  األربعة،  الفقهية 
اإلسالمية يف اهلند، والدراسة العميقة لألحاديث النبوية الشيفة 
والدعوة  إليها،  والدعوة  وتعميمها،  لنشها  التجديدية  واجلهود 
درجة  إىل  والوصول  القلوب،  وإصالح  النفوس  تزكية  إىل 
اإلحسان وتعليم طرقها ومناهجها، وتربية الرجال األكفاء، وكان 
يتميز اإلمام الدهلوي برقة وحنان، وقوة عاطفة كانت – عىل حد 
تعبري حممد إقبال الشعري – كوجود ماء زمزم الرقيق الفياض يف 
عقيدة  صالبة  بني  جيمع  وبذلك  احلجرية،  الصلبة  احلجاز  أرض 
الدهلوي  اإلمام  بيئة  آثار  من  أثر  وهو  القلب،  وحنان  التوحيد 
قصائده  يف  أمثلته  نشاهد  أن  ويمكن  اخلاصة،  الروحية  وتربيته 

ومدائحه النبوية عىل ممدوحها الصالة والسالم.
وملا كان اإلمام ابن تيمية يمتاز بفكره وسعة علمه وأمهية عمله، 
اإلمام  بني  مقارنة  دراسات  هناك  تكون  أن  املناسب  من  فمن 
الدهلوي وبني شيخ اإلسالم اإلمام ابن تيمية، والبحث عن نقاط 
اإلمام  بني  املقارنة  الدراسة  من  بدالً  بينهام  واالختالف  االتفاق 
– رغم جهوده العظيمة  الدهلوي والشيخ حممد بن عبد الوهاب 
املشكورة – وتتبع نقاط التشابه واالتفاق بينهام، ألهنام – أي املتقدمي 
تبحرمها  يف  التشابه  وجوه  من  الكثري  اليشء  بينهام  يبدو   – الذكر 
الكتاب  علوم  يف  واالجتهاد  اإلمامة  درجة  وبلوغهام  العلمي 
اإلصالحية  األعامل  وتنوع  التفكري  وعمق  النظر  وسعة  والسنة، 
إليها  تقدمت  وقد   – وعبقريتها  الشخصية  وعظمة  والتجديدية، 

حركة اإلصالح والدعوة و آثارها يف شبه القارة اهلندية  واجلزيرة العربية
 يف القرنني املاضيني

األستاذ الشيخ محمد الرابع  الحسني الندوي
تعريب واعتناء:  محمد وثيق الندوي

الحلقة الثالثة

دراسات إسالمية
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إشارات يف مواضع متفرقة من الكتاب – رغم االختالف الطبيعي 
الذي هو نتيجة البيئة والتعليم والرتبية، واختالف العهد واملكان، 

والسلوك والرتبية الروحية الباطنية" ) (.
العمل التجديدي للشيخ حممد بن عبد الوهاب

و ملا ظهر يف عهد الشيخني اجلليلني الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
والشيخ ويل اهلل الدهلوي أن عقيدة التوحيد اخلالص قد فسدت 
جهود  لغياب  رشكية  أعامل  فيها  النظر،ودخلت  يلفت  حّد  إىل 
اهلل  صىل  النبي  حبِّ  إىل  حمدثة  أمور  ب  وتسُّ والدعوة  اإلصالح 
عليه وسلم يف شبه القارة اهلندية والبالد العربية كلتيهام، تشوهت 
املعارصون  املصلحون  شعر  الصحيحة،  التوحيد  عقيدة  هبا 
والعقائد  والسنة،  الكتاب  تعاليم  نش  إىل  احلاجة  بمسيس 
والبدعة،  اإلرشاك  عىل  والرد  اخلالص،  والتوحيد  الصحيحة، 
وإصالح التقاليد والعادات، وتزكية النفوس وهتذيب األخالق، 
عبد  بن  والشيخ حممد  الدهلوي  اهلل  اإلمام وىل  مقدمتهم  كان يف 
الوهاب اللذان قاما بعمل جتديدي ثوري يف بيئتهام يف هذا املجال، 
وجهودمها  اإلصالحية  حركتهام  كنه  يدركوا  مل  الذين  ولكن 
حلب  خمالفًا  واعتربوه  التجديدي،  عملهام  استقبحوا  الدعوية، 
التجديدي  العمل  هذا  كان  وقد  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي 
اإلصالحي رضوريًا، بل كان عماًل جتديديًا وخدمة عظيمة لنرصة 
العقيدة اإلسالمية الصحيحة، وإن الوسائل التي اختريت للقيام 
هبذه املهمة اإلصالحية أثارت الشكوك لدى الذين اعتربوها غري 
الدقيقة األمينة ألعامل  مالئمة للوضع واملقتىض، ولكن الدراسة 
بصورة  اإلصالحية  املهمة  هذه  توضح  العظيمني  للمصلحني 
كاشفة ال تدع للشك جماالً، وتبعث عىل التقدير واإلشادة بنتائج 
وإصالح  الفاسدة،  العقائد  تصحيح  جمال  يف  التجديدي  عملهام 
اجلهود  وإن  منها،  املسلم  املجتمع  وتطهري  والتقاليد،  الطقوس 
واألعامل العظيمة التي قام هبا أفراد أرسة اإلمام الدهلوي وخاصة 
اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد خليفة الشيخ عبد العزيز الدهلوي 
ابن اإلمام الدهلوي يف جمال إصالح العقائد الباطلة ونش التوحيد 
اإلمامني  هذين  أعامل  حتمله  الذي  التأثري  نفس  حتمل  اخلالص، 

املجددين.
الصلة بني الشيخ حممد بن عبد الوهاب و آل سعود:

السعودية  احلكومة  بني  قامت  التي  الوطيدة  الدينية  الصلة  وإن 
السعودي  امللك  تبنى  بعد  الوهاب  عبد  بن  حممد  الشيخ  وأرسة 
يومنا  إىل  الوهاب، تستمر  الشيخ حممد بن عبد  ابن سعود حركة 
هذا، ويراها ويطلع عليها الذين يزورون اململكة العربية السعودية 
به  يتمتعون  ما  األرسة،ويرون  هذه  ومشايخ  علامء  مع  بلقائهم 
احلركات  زعامء  مع  الطيبة  وعالقاهتم  دينية،  وسيادة  نفوذ  من 

واجلامعات الدينية والعلامء واإلسالميني .
الصلة بني آل الشيخ وأرسة اإلمام أمحد بن عرفان:

ونجد تصديقًا لذلك مما قام به سامحة الشيخ أيب احلسن عيل احلسني 

الندوي من االتصال بأعضاء أرسة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
والكتابة عام وجده فيهم من الصفات الدينية واألعامل الدعوية، 
وذلك خالل زياراته للحجاز املقدسة، وقد أقام فيها إقامة طويلة 
مرتني للغرض الدعوى، ورافقه يف الرحلة األوىل التي كانت عام 
الثاين احلسني )م1982م(  الشيخ حممد  األكرب  1947م، شقيقي 
ويف الرحلة الثانية التي كانت عام 50-1951م، تشفت بصحبته، 
فشاهدنا عن كثب صلة أرسة آل الشيخ بالشيخ أيب احلسن الندوي 
كأهنا صلة أصحاب فكرة واحدة ودعوة واحدة، و وجدنا الشيخ 
بن عبد  الشيخ حممد  أعقاب  الشيخ وهو من  آل  بن احلسن  عمر 
الوهاب، رجاًل خملصًا ومتحمسًا للعمل الدعوي، وكان معتدالً، 
رئيس  وكان  جلهودهم،  تقديره  ويبدي  والدعاة،  العلامء  وحيرتم 
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بمنطقة احلرمني الشيفني 
وكان رجال احلكومة حيرتمونه احرتامًا، ويقيمون له وزنًا، يقول 

الشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي:
الشيخ عمر بن احلسن آل الشيخ

ف عىل الشيخ عمر  » وقد كان من ثامر اإلقامة بمكة املكرمة التعرُّ
بن احلسن آل الشيخ، وحبه وثقته يفَّ التي كانت هلا فائدهتا الكبرية 
يف حق العمل الدعوي ومجاعة الدعوة والتبليغ، فقد كان هو من 
أعقاب شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل، واألخ 
الشقيق لقايض القضاة وشيخ اإلسالم باململكة السعودية الشيخ 
السعودية،  دينية يف  أكرب شخصية  الذي كان  بن احلسن   اهلل  عبد 
بالرياض، وكان  املنكر  والنهي عن  باملعروف  األمر  هيئة  ورئيس 
مستشارًا لويل العهد األمري سعود وموضع ثقة عنده، وقد عطفه 
ورسائيل،  كتبي  يقرأ  فكان  يب،  خاصة  وصلة  حبي،  إىل  تعاىل  اهلل 
تلك  عىل  والثقة  الصلة  هذه  وقضت  إليها،  يستمع  ملن  ويقرأها 
ألسباب  الناس  بعض  يثريها  كان  التي  واإلشاعات  األقاويل 
الظن  وإساءة  اجلامعة،  حول  والشبهات  الشكوك  إلثارة  خمتلفة 
هبا، وقد كان الشيخ عمر يف هذا األمر عىل ثقة ويقني إىل حد أنه 
للمشاكل،  التعرض  وأيدها ومحاها من  اجلامعة،  بنفسه عن  دافع 
ولو مل يكن يف ظاهر األسباب هذا املوقف من الشيخ عمر، لفاتت 

اجلامعة فرصة العمل هنا بحرية وانطالق.
ومل يزل الشيخ عمر عىل هذه الصلة الوثيقة التي حتولت إىل صلة 
أخوية وصلة عطف وشفقة، يمكن أن يقدر ذلك بتلك الرسائل 

الودية التي بعث هبا إيل، وهلل جنود السموات واألرض« . 

دراسات إسالمية
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يف  االجتامع  علم  أستاذ  الوردي  عيل  الدكتور  يروهيا  القصة  هذه 
جامعة بغداد يف اخلمسينيات: 

إىل  العودة  رحلِة  يف  الطائرة  بنا  هبطت  أن  بعد  الدكتور…  يقول 
بلدي استلمت حقيبتي وخرجت من بوابة املطار، وركبت إحدى 
وبعد  املسافرين،  انتظار  يف  متوقفة  كانت  التي  األجرة  سيارات 
املقود  خلف  ركب  السيارة،  شنطة  يف  حقيبتي  السائق  وضع  أن 
بني  ما  منزيل  وبني  املطار  بني  ما  الزمن  وكان  السيارة،  وحتركت 

الثلث والنصف ساعة بحسب خلو الطريق وازدحامه.
صاحب  مع  احلديث  أطراف  أجتاذب  أخذت  الطريق  أثناء  ويف 
رصانًة  أسلوبِِه  ويف  واضحًة،  ثقافًة  حديثه  يف  فوجدت  التاكيس، 
وجِهِه  قسامِت  يف  فأرى  يتحدث  وهو  إليه  أنظر  وكنُت  واتزانا، 
ابتسامتِه رضًا وسعادة، ويف نظرته للمستقبل تفاؤالً  نضارًة، ويف 
أبدا،  الدنيا شيئًا  السائق ال حيمل من مهوِم  قلَّ نظريه، وكأن هذا 
كثرِة  من  األُجرة،  سياراِت  سائقي  أقرانِه  من  تعودناه  ما  بخالف 
شكوى وتضجٍر وتأفف، تسمع ذلك يف حديثهم، وتراه باديًا يف 

قسامِت وجوِههم: ملا يواجهونه من ضغوطات احلياة ومتاعبها.
قال الدكتور عيل… حقيقًة لقد أدهشني هذا السائُق وفرَض عيلَّ 
احرتاَمه، بُحسِن مظهِره ونضارِة وجِهه، وأرسين بحديثِه وحالوِة 
له  نِدائي  ًت  وغريَّ كالمي،  ورتَّبُت  جلستي  يف  لُت  فعدَّ منطقه، 

باختيار ألفاٍظ فيها من التقدير واالحرتام ما يليق هبذا الرجل.
وملَّا توسطنا العاصمَة ونحن يف الطريق، نظرًت للرجِل وخاطبته 
فمظهُرك  بنفسك،  التعريف  يف  أخي  يا  القول  اصدقني  له:  قائاًل 
سيارِة  صاحِب  صفات  مع  تتوافق  ال  وثقافتك  وجِهك  ونضارُة 

أجرٍة يكدح من الصباح إىل الليل!!
ثم  ألَف حكايٍة وحكاية،  بابتسامٍة ختفي وراءها  الرجُل  إيلَّ  فنظر 
صمت قليال، ونظر إيلَّ وأشار بيده إىل عدٍد من املباين الشاهقة عىل 
القصور  بعض  إىل  بيده  أشار  األخرى  اجلهة  ويف  الطريق،  يمني 
الفخمة والتي متتد عىل مساحاٍت شاسعة، حماطٍة بأسواٍر مرتفعة، 
ترى من فوقها أشجاَرها اخلرضاء فقلت نعم قد رأيتها فام شأهنا ؟ 

قال لو أردُت أن تكون كلُّها وأضعاُفها ملكًا يل لكان ذلك.
فقلت له ومِلَ ال ؟ وهل يكره عاقٌل أن يكون مالكًا لكلِّ ما ذكرَت؟

أكرِب  يف  املالية  للشئون  مديرًا  كنُت  لقد  الكريم…  أخي  يا  فقال 
ويف  بلدنا  يف  ذلك  معنى  تعرف  وأنت  البلد،  هذا  يف  الوزارات 
و..و..  واملناقصات  املشاريِع  كلُّ  كانت  لقد  الدول،  من  مثيالهتا 

ال يمكن اعتامُدها واملوافقُة عليها إال بعد توقيعي.
أيِّ  لقبول  والضوابِط  الشوِط  كافِة  استيفاِء  يف  دقيقًا  فكنُت 
ًا كانت املربرات، فأنا  معاملة، وال يمكن التنازُل عن هذا املبدأ أيَّ
أعلم أن ِوزَر هذا الشعب سيتحمله كلُّ مسئوٍل خان أمانَته، وأنَّ 
آجال…  أو  عاجال  سيصل  حقوقه  يف  ط  فرَّ من  عىل  املاليني  دعاء 
دعوة  عن  القديس  احلديث  يف  يقول  وجل  عز  واهلل  ال…  كيف 
يت وجاليل ألنرُصنَِّك ولو بعد حني((، وال ُأخفيك  املظلوم )) وِعزَّ
أخي الدكتور عيل… لقد تعرضت ملضايقاٍت عديدة، وضغوطاٍت 
كثرية، وصل بعُضها إىل حدِّ التهديِد املبطَّن، فلم أن ألتفت لذلك، 

وثبتُّ عىل املبادئ والقيِم التي آمنت هبا.
ومشاعَر  ودٍم  حلٍم  من  إنساٌن  وألنَّنِي  التاكيس…  صاحب  قال 
حلظاُت  يب  ت  مرَّ فقد  إنسان،  كلُّ  به  يشعر  بام  أشعر  وأحاسيس، 
وِعامراِت  وأراٍض  املاليني،  بعشات  كثريٍة  عروٍض  أمام  ضعٍف 
و…و.. كلُّ ذلك يف واحدٍة من املناقصات، فكيف لو وافقت عىل 
املطاِر إىل منِزلك يف  بنقِلك من  املعامالت؟ هل سرتاين أقوم  كل 

هذا الوقت، وعىل هذه السيارة؟
عىل  تغلبَت  وكيف   – الرجل  هبذا  إعجايب  ازداد  وقد   – له  فقلت 

ت بَِك؟ حلظاِت الضعِف التي مرَّ
فقال تعلم يا أخي أنَّ من أعظِم الفتن التي ُيبتىل هبا العبُد فتنَة املاِل 
والفقِر، وإحلاَح الزوجِة واألوالد، فكيف إذا اجتمعت كلُّها عىل 
إنساٍن ضعيٍف مثيل – وكأنه يستحرض قول اهلل عز وجل ))َواْعَلُموْا 
وكأنه  َعظِيٌم((،  َأْجٌر  ِعنَدُه  اهللََّ  َوَأنَّ  فِْتنٌَة  َوَأْوالَُدُكْم  َأْمَواُلُكْم  َمآ  َأنَّ
يقرأ يف حديث النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يوم استعاذ من فتنة 

الفقر يف قوله )) َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة الَفْقِر((.
فقلت له وماذا صنعت أمام هذه امُلغريات من املاليني؟ وأمام تلك 
الزوجِة  وإحلاِح  الوزارة،  يف  املسئولني  من  الكبريِة  غوطاِت  الضُّ

واألوالد، واحتياجاهِتم احلياتية؟
إيامنا  هبا  يؤمُن  وقيٍم  مبادئ  وفق  اإلنسان  يعمل  عندما  يل  فقال 

مسو صاحب التاكسي

الدكتور علي الوردي

روائع
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كاماًل، واثقا بأنَّ اهلل عز وجل هو الذي يقسم األرزاق، فسينجح 
وسيتغلب عىل كلُّ العواصف التي تواجهه، فكيف عندما يكون 
هذا اإلنساُن مسلاًم، عاملًا بأن اهلل يبتيل عباده بالفقر والغنى، واثقَا 
احلديث  يف  كام  تركه،  مما  خريًا  َضه  يُعوِّ بأن  له  اهلل  موعود  ِق  بتحقُّ

))من ترك شيئا هلل عوضه اهلل خريًا منه((.
ثم اسرتسل صاحب التاكيس يف حديثه قائال: وكنت كلام شعرت 
بالضعف أمام إغراءات املال، وكثرِة متطلبات األرسِة التجأت إىل 
اهلل بأن يثبتني، فإذا ُعدُت لبيتي ونظرُت يف وجوِه أبناِئي وبنايِت زاد 

ذلك يف ثبايت، فقد كنت أخاطب نفيس بأنَّ أوالدي هم أ
ول من سيحاسبني ويتعلق يف رقبتي يف اآلخرة لو أطعمتهم من 
كسٍب حرام، وبأنَّ هؤالء الصغار املساكني سأكون أنا من دمرت 
قُت شمَلهم، وزرعُت  حياهَتم يف هذه الدنيا، وأضعفُت قوهَتم، وفرَّ

بينهم العداوَة والبغضاء فيام لو أطعمَتهم ُسحتًا وحراما.
وخويف  ألطفايل  رؤيتي  بأن  عيل  الدكتور  أخي  رسًا  ُأخفيك  وال 
اهللِ  بعد  يل  املثبِّتاِت  أكرِب  من  كانت  احلراِم  اللقمِة  آثار  من  عليهم 

عزَّ وجل.
قال الدكتور عيل… وقبل أن نصل إىل منزيل ختم الرجل – الصادق 
يف إيامنه والكبري يف رجولته وإيثاره – ختم حديثه قائال بعد سنوات 
أمضيُتها يف عميل كنُت خالهلا يف رصاٍع كبرٍي مع اجلميع، فالبعُض 
ينظر إيلَّ باحتقار، والبعض اآلخر يتحدث عنِّي بُسخرية وازدراء، 
هذه  يرفض  من  أن  بزعمهم   – باجلنون  يرمونني  أخرى  وطائفٌة 
املاليني ما هو إال معتوه – وكنت خالل تلك الفرتة يف صرٍب عظيٍم 
وجماهدٍة مستمرٍة مع النفس، كلام ضعفُت التجأُت لريِب، ثم مجعت 
هم لقلبي، واحتضنهم إىل صدري، وأنا  أوالدي أنظُر إلِيهم وأُضمُّ
اَمِء  اَمِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن * َفَوَربِّ السَّ أردد قوله تعاىل) َويِف السَّ
أقوى  بعدها  فأعود   ،) َتنْطُِقوَن  ُكْم  َأنَّ َما  ِمْثَل  حَلَقٌّ  ُه  إِنَّ َواأْلَْرِض 

وأقوى، أمارس عميل ثابتا عىل مبدئي.
املطاف  هناية  ويف  عيل…  الدكتور  خماطبا  التاكيس  صاحب  قال 
بعده،  رجعَة  ال  خروجًا  وخرجت  عميل،  من  استقالتي  قدمت 
أوالدي  لقمَة  أمجُع  وانطلقت  التاكيس،  هذا  بحقوقي  واشرتيُت 
براتٍب  آبٍه  وال  تركُته،  منصٍب  عىل  آسٍف  غرَي  جبينِي  عَرِق  من 
بِديني وألكسَب مستقبل  أتقاضاه، تركُت ذلك كلَّه ألنجو  كنُت 
وجل  عّز  اهلل  بأنَّ  واثق  وأنا  صحتِي،  عىل  وُأحافَظ  أوالدي، 
أردد  وكنت  بحفظه،  وسيحفَظنِي  تركُته،  مما  خريًا  سيعوَضنِي 
دائاًم حديَث نبيي وحبيبي صىل اهلل عليه وآله وسلم)) احفظ اهلل 
أخي  فأنت  وولدي،  نفيس  يف  ريبِّ  حفظني  واهللِ  وقد  حيفظك((، 
والقوِة  الصحِة  من  عيلَّ  به  اهللُ  أنعم  ما  رأيَت  قد  عيل  الدكتور 

ونضارِة الوجه كام سمعُتُه منَك.
ُرنا بام قيل ) إن من عجائب حكمة اهلل، أنه جعل  قلت… وهذا يذكِّ
عقاهَبا  الرذيلِة  مع  وجعل   ، والنشاط  الصحَة  ثواهَبا  الفضيلة  مع 

االنحطاَط واملرض..(.

وأضاف صاحُب التاكيس… وكام حفظ اهللُ يل ِصحتي فقد حفظني 
كذلك يف أوالدي: فأوالدي – وهلل احلمد واملنَّة – قد خترجوا من 
اجلامعات بتفوق، وهم يشغلون مراكَز عليا، وُجلُّهم حيفظ القرآن 
أو عىل وشِك حفظِِه، وبيننا من املحبِة واأللفِة واإِليثاِر والرتاُبِط ما 

أعجُز أن أِصَفُه لك.
بعض  عن   – سنوات  بعد   – بلغني  وقد  التاكيس…  صاحب  قال 
قد  الوظيفي  السلم  منِّي درجة يف  أقلُّ  العمل ممَّن هم  زمالئي يف 
الشاهقة  والِعامرات  الكبرية،  األرصدِة  أصحاِب  من  أصبحوا 
أضاعف  جعلتني  أخبارًا  عنهم  سمعُت  لقد  الفخمة،  والقصور 
فتنة  أمام  وثبَّتنِي  هداين  الذي  وجل  عزَّ  ملوالي  وشكري  محدي 
املال، فقد انتهى املطاف ببعض أولئك الزمالء بإصابتهم بأمراٍض 
مزمنة، فأحُدهم يعالج يف اخلارج من املرض اخلطري، والثاين من 
تلُيٍف يف الكبِد، واآلخر اختلف أبناؤه وتقاتلوا فيام بينهم، واآلخر 

أدمن بعُض أبنائه املخدرات…
قال صاحب التاكيس للدكتور عيل… ويف القريب العاجل بإذن اهلل 
سوف ُأودِّع هذه احلبيبة – سياريت التاكيس – فقد ألحَّ أوالدي عيلَّ 
نت أحواهُلم، وارتفع  ِل من عىل صهوهتا، بعد أن حتسَّ كثريًا بالرتجُّ
ُم يريدون  َرَغٍد من العيش، فقد فهمُت أهنَّ دخُلُهم، وأصبحوا يف 
ُأتيح  أن  وا يب، ويقوموا عىل خدمتي، وأنا أرغب يف  ليربُّ إِراحتِي 

هلم الفرصَة ليِجدوا بِرَّ أوالِدهم.
عاتيٍة  أمواٍج  يف  أسَبُح  وأنا  املنزل  من  اقرتبنا  عيل…  الدكتور  قال 
املتداخلِة التي تواردت بشكٍل رسيٍع يف خميلتي، وأنا  من األفكاِر 
حبستها  قد  ودموعي  أمتاسك،  أن  اللحظات  هذه  خالل  أحاول 
جُل سيارته، ونزل واجته يريد  يف مآقيها، وبعد وصولنا أوقف الرَّ
وُكيلِّ حياء  إليها ومحلتها  محَل حقيبتِي، فأرسعُت اخلطى وسبقُتُه 
وخجل من نفيس عندما سمحت له بحملها عند املطار، ثم مددت 
إليه يدي وأعطيُتُه ُأجرَته، فأخذها ووضعها يف جيبه ومل يتأكد من 
ها، وركب سيارَتُه وألقى عيلَّ السالَم موِدعًا، فلم أستطع أن  عدِّ
وارتفاع  دموعي  َر  وتفجُّ أمري  انكشاِف  خشيَة  وداَعُه  عليه  أُردَّ 

صوت ببكائي…
أنظُر باحرتاٍم وإجالٍل إىل  ثابتا يف مكاين خارج منزيل  لقد وقفت 
صاحِب التاكيس… أنظر إىل أعظِم رجٍل قابلُته يف حيايت، وخجلُت 

من دخوِل منزيل قبل اختفاء صاحب التاكيس.
يقول الدكتور عيل… لقد تعلمت وأنا األستاذ املشارك يف اجلامعة 
أننا  أظن  وكنُت  حيايت،  طيلَة  أتعلُمه  مل  ما  الشخصية  هذه  من 
لكنَّ  وثقافة،  علٍم  من  لدينا  بام  التأثرَي  نملك   – اجلامعة  أساتذة   –
الصادقون  والتغيري يف اآلخرين هم  التأثري  يملك  أنَّ من  احلقيقَة 
م، الواثقون بعونِه وحفظه وتأييده،  املخلصون املتوكلون عىل رهبِّ
أولئك الذين يعملون بام تعلَُّموه، الذين يثبتون عىل القيم واملبادئ 
ِم  وتضخُّ اجلاه،  وُعلوِّ  املناصب  بريِق  عن  بعيدًا  هبا،  آمنوا  التي 

الرصيد.

روائع
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلسني  رابع  حممد  الشيخ  األستاذ  سامحة 

الندوي حفظه اهلل
السالم عليكم ورمحة اهلل

تامة،  أن تكون عىل صحة كاملة وعافة  نرجو 
التحيات من إخوانكم السنة  وأن تقبلوا أمجل 

يف إيران.
نحن  نعيشها  التي  الظروف  إىل  نظرا  وبعد: 
بني  الرصاع  اشتداد  من  اإلسالمي  العامل  يف 
انطالق  بعد  والغربية  اإلسالمية  الفكرتني 
عواصف  وشدة  العريب،  العامل  يف  الثورات 

عاملنا  عىل  هتب  بدأت  التي  الفكري  الغزو 
آثار سيئة  من  تركتها وترتكها  وما  اإلسالمي، 
تبعتها  الشابة، وما  ونتائج سلبية عىل األجيال 
من رصاعات دموية واصطفاف بني الفكرتني 
العريب  اإلعالم  والغربية يف وسائل  اإلسالمية 

واإلسالمي.
احلسن  أيب  العالمة  فقدان  بشدة  أحسسنا 
الندوي – رمحه اهلل – وشعرنا، وإن كان بالتأخري 
أن نكتب هذه الرسالة إليكم ونرجوا سامحتكم 
وأنتم أقارب العالمة وتالمذته وأقرب الناس 
البناء  تكملوا  أن  وكتبه،  وأدبه  وأفكاره  بآرائه 

 – الندوي  أبو احلسن  العالمة  السيد  بدأ  الذي 
رمحه اهلل – يف أثره القيم املسمى بـ " الرصاع بني 
األقطار  الغربية يف  والفكرة  الفكرة اإلسالمية 
اإلسالمية"  فام أحوج شبابنا اليوم إىل مقاالت 
وحمارضات يف الفكر تتفق مع ظروفهم الراهنة 
تزودوا  وأن  املذكور  الكتاب  يف  ما  قرار  عىل 
الشباب يف كافة أنحاء العامل اإلسالمي بمقاالت 

وحمارضات فكرية يف القضايا الراهنة.
ولكم منا جزيل الشكر واالمتنان

ثلة من طلبة دار العلوم زاهدان – إيران
)25 شوال 1437 هـ.ق(

بسم اهلل الرمحن الرحيم
العلوم  دار  جامعة  طالب  األحبة  اإلخوة 

زاهدان / املكرمون سلكم اهلل تعاىل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد!

عبد  األستاذ  الشيخ  فضيلة  من  علمنا  فقد 
القادر العاريف أنكم هتتمون بالفكر اإلسالمي 
وحترصون  ومتابعة،  دراسة  الفكري  والغزو 
الرصاع   " كتاب  حمتويات  يف  النظر  إعادة  عىل 
يف  الغربية  الفكرة  و  اإلسالمية  الفكرة  بني 
احلسن  أيب  الشيخ  لإلمام  اإلسالمية"  األقطار 
أبدى  وقد  اهلل،  رمحه  الندوي  احلسني  عيل 

والغرية  الفكرة  أصحاب  من  عدد  قبلكم 
يستحق  رأي  وهذا  كذلك،  رأهيم  اإلسالمية 
التقدير والقبول، ولكن األوضاع الراهنة غري 
مستقرة ولذلك ليس من املناسب أن يقام هبذا 
تستقر  ما  وعند  احلارضة،  اآلونة  يف  العمل 
برأيكم  سيعمل  األحوال  وتتحسن  األوضاع 
إن شاء اهلل تعاىل، ونحن نقدر رأيكم وغريتكم 

الدينية ومحيتكم اإلسالمية.
ونرجوا أنكم تطالعون كتابنا الذي صدر أخريا 
" من قضايا الفكر اإلسالمي: الغزو الفكري" 
وهو يزودكم بام حيق أمنيتكم إن شاء اهلل تعاىل.

متنياتنا  وأطيب  حتياتنا  أخلص  عني  وبلغوا 
جامعة  مدير  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  إىل 
املفتي  الشيخ  وفضيلة  زاهدان،  العلوم  دار 
الشيف  احلديث  أستاذ  القاسمي  قاسم  حممد 

باجلامعة رجاء دوام التواصل معنا.
وتفضلوا بقبول الئق التقدير وأزكى السالم.

احلسني  رشيد  واضح  حممد  املخلص  أخوكم 
الندوي

ندوة العلامء لكناؤ ) اهلند(
16/ مجادى اآلخرة/ 1438هـ

16 / مارس / 2017م

تلقيت  احلديث  دورة  يف  األفاضل  األخوة 
هيتم  أن  فيها  أحببتم  التي  هذه  رسالتكم 
اإلسالمية  الفكرة  بني  الرصاع  بموضوع 
الراهنة،  الظروف  هذه  يف  الغربية،  والفكرة 
أشد  رصاع  واحتدم  قضايا  فيها  جرت  التي 
احلكومات  وبني  واجلامهري  الشعوب  بني 
العميلة للغرب احلاقد، والنظام العاملي  امللحد 
بقلم  صدرت  وقد  جديدة  كتابات  من  بد  فال 
األستاذ واضح رشيد كتابات حول األوضاع 

الراهنة وحول النظام العاملي اجلديد فينبغي أن 
يستكمل هبا ما بدأه الشيخ أبو احلسن الندوي 
أصبح  وقد  الفكري،  الرصاع  موضوع  يف 
تؤدي  أن  خيشى  شاملة  وحربا  ميدانيا  رصاعا 
كتابات  هناك  أن  كام  ثالثة،  عاملية  حرب  إىل 
هذه  إىل  تضم  أن  ينبغي  إسالميني  ملفكرين   
إن  الفكرية  السلسلة  فتستكمل هذه  الكتابات 
اهلل  وجزاكم  فيكم  اهلل  وبارك  تعاىل  اهلل  شاء 
خريا عىل شعوركم ومطلبكم واهلل ويل التوفيق 

والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته.
أخوكم)الشيخ( سلامن احلسيني الندوي.

المراسلة

وّجه فريق من طالب دورة احلديث خالل العام املايض رسالة إىل الشيخني املبجلني السيد حممد الرابع احلسني الندوي والسيد 
حممد سلامن احلسيني الندوي حفظهام اهلل، فيها طلب ملتابعة املشوع الذي بدأه الشيخ الفقيد الداعية الكبري السيد أبو احلسن عيل 
احلسني الندوي رمحه اهلل يف كتابه "الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية" طولب الشيخان بمتابعة 

املشوار بعد أحداث الربيع العريب األخري.
وفيام ييل الرسالة وجواهبا.

التنسيق: أكبر شه بخش
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داستان  اين  دوستان  ای  آنبشنويد  ماست  حال  نقد  حقيقت  خود 
ازين  پيش  زمانی  در  شاهی  دينبود  ملک  هم  و  بودش  دنيا  ملک 
سوار  شد  روزی  شاه  شكاراتفاقا  هبر  از  خويش  خواص  با 
شاه راه  بر  شه  ديد  كنيزک  پادشاهيک  كنيزک  آن  غالم  شد 
خريدمرغ جانش در قفس چون می طپيد  را  كنيزک  آن  و  مال  داد 
شد  برخوردار  و  را  او  خريد  شدچون  بيامر  قضا  از  كنيزک  آن 
نبود  پاالنش  و  داشت  خر  يكی  ربودآن  در  را  خر  گرگ  پاالن  يافت 
بدست  می نامد  آب  بودش  آب را چون يافت خود كوزه شكستكوزه 
گفت جان هر دو در دست شامستشه طبيبان مجع كرد از چپ و راست 
اوستجان من سهلست جان جانم اوست  درمانم  خسته ام  و  دردمند 
مرا  جان  مر  كرد  درمان  كه  مراهر  مرجان  و  در  و  گنج  برد 
كنيم  جانبازی  كه  گفتندش  كنيممجله  انبازی  و  آريم  گرد  فهم 
عامليست  مسيح  ما  از  يكی  مرمهيستهر  ما  كف  در  را  امل  هر 
بطر  از  نگفتند  خواهد  خدا  بشگر  عجز  بنمودشان  خدا  پس 
قسوتيست  مرادم  استثنا  حالتيستترک  عارض  كه  گفتن  مهني  نه 
بگفت  استثنا  ناورده  بسا  جفتای  استثناست  جان  با  او  جان 
دوا  از  و  عالج  از  كردند  نارواهرچه  حاجت  و  افزون  رنج  گشت 
 چشم شه از اشک خون چون جوی شدآن كنيزک از مرض چون موی شد 
فزود  صفرا  رسكنگبني  قضا  می نموداز  خشكی  بادام  روغن 
رفت  اطالق  شد  قبض  هليله  نفتاز  مهچو  شد  مدد  را  آتش  آب 

 عبدالواحد قلندرزهی

فتنة امَللك جلماِل اأَلَمِة )الِبنت( الرائِع والبديِع

اسمع القّصَة ياحبيبی وإّن هی بيان حلالنا طِبَق النَّعل بالنَّعل: 
كان َمِلٌک ّمن امللوک وكان يملک الدنيا مع الدين، خرج  يومًا 
من األّيام للّصيد راكبًا مع خواّصه ورأی بِنتًا مجيلة فی الشارع 
وصارامللُک عبدًا جلامل تلک األَمة الرائع و شغفها وأَحّبها أشدَّ 
احلُبِّ وَبذَل املاَل الكثري واشرتاها إذ نال امللک املرام ومن قضاء 
اهلل وقدره مرضت املحبوبة مرضًا كام كان لشخٍص محاٌر وما كان 
له رسٌج إذ وجد السَج، فتک الذئب احلامَر او كمن كان له كوُز 
مل جيد املآء إذ وجد املاء كس الكوُز مَجَع امللک األطباء اخلرُباء 
من اليمني الشامل وقال إنكم متلكون حياتی وحياهتا ألن حياهتا 
حياة  وهی  وحياتی  بنفسی  أبالی  ال  بل  موتی  وموهتا  حياتی 
حياتی أنا كئيب ومريض وضئل من داوای دائی فله الصفراء 

و البيضاء) الذهب والفّضة( واملِلک وامُللک.
قال األطِّباء امجعون اقطعون نجعل فريق طبی وُنساِهم مجعيًا 
فی  ونشارُک  والفهم  والعلم  الطّبية  فصوحات  فی  ونحاول 
دواء تلک الدآء. ُكلُّ واحد خبريالعامَل فی الّطب كاملسيح عيسی 
ودواء كل داء وعالج كل مرض وطبابة كل أمل فی كّفنا سهل 

ويسريوماقالوا: انشاء اهلل كربا وبطرًا.
َظَهَر اهلل هلم عجزهم وضعفهم البشی و قصدی وُمنَيتی من 
ترک اإلستثنا) إنشاء اهلل( هی قسوة قلوهبم والِكرب والبطر ال 
القول العارض، وكثرٌي من الناس ماقالو: إنشاء اهلل بأفواههم 

ولكن قلوهبم وحلومهم وعظامهم مع اهلل واسمه ومشيته.
زاد فزاد مرض املحبوبة من دوائهم وعالجهم وما نالوا بمرادهم 
حتی صارت اجلميلة من املرض دقيقًا كَشَعٍر وَخدُّ امللک كنهٍر 
الصفراء  مرض  السكنجبني  دواء  وزاد  والدموع  البكاء  من 
وزيت اللوزيضاعف القبض ومن اهلليلج )Terminalia(غاب 

اإلسهال ورجع القبض كذلک.
وصاراملاُء عونًا وقودًا للنّاركالنِّفت والبرتول.

عاشق شدن پادشاه بر كنيزک رنجور و تدبري كردن در صحت او

تمهيد: إن كتاب المثنوي من أبرز مؤلفات الفلسفي اإلسالمي الكبير موالنا جالل الدين الرومي. وهو من أروع كالسيكيات اآلداب اإلسالمية، وعلى الرغم من 
أن النص كتب في القرن السابع الهجري، الثالث عشر الميالدي، إال أنه لم يفقد جدته، وال يزال القارئ يجد فيه أفكاراً جديدة وإلماحات إلى ما يصادفه من مشاكل في 
تعامله مع نفسه ومع المجتمع  وفي سعيه الحثيث نحو التسامي فوق صراع الحياة ومتطلبات العيش فيما يقرب من ثالثين ألف بيت من الشعر الراقي، قّدم موالنا جالل 
الدين خالل عمله العظيم عالمه الخاص، ومحاولته الرائدة لصب كل المعارف اإلسالمية األخرى فيه، فأخذ منه كل عصر زاده من المعرفة ومن السمو، وتعرف عليه 
العالم من خالل ترجماته، فعرف منه روح اإلسالم السمحة العظيمة اإلنسانية التي تترفع عن التعصب وضيق األفق. وخالل المطالعة يكتشف القارئ المتذوق المتفهم 
الواعي أن مثنوي موالنا ليس نصا صوفيا خالصا كما يشاع، بل هو نص متعدد الجوانب والمستويات، يهتم بتربية اإلنسان على األرض، قبل أن يوصله بأسباب السماء. 
لقد استخدم الشاعر ـ كما يقول اإلمام الندوي ـ رقة الشعر ولطف التعبير، وحالوة الِجرس، وموسيقي الوزن والقوافي، وفكاهة األدب؛ لـتأدية فلسفته الدقيقة العميقة، 
والمعاني اللطيفة الغامضة، والمبادئ الرفيعة التي تشغل فكره، وتجيش في خاطره؛ فكان كالمه أوقع في النفوس، وأحلى في القلوب، وأسهل فهماً، وأيسر تناواًل، وأكثر 
نفوذاً وتغلغاًل في المجتمع واآلداب. المثنوي نص يقرأ أكثر من مرة، ويُعايش، شأنه في هذا شأن كالسيكيات العالم التي ال تذهب جدتها بمرور الزمن، وال تفقد قيمتها 
بمر العصور. ويسر مكتب مجلة الصحوة اإلسالمية أن ينشر في حلقات متعددة مقتطفات من هذا السفر الجليل مستمدا من كليد مثنوي لحكيم األمة العالمة أشرفعلي 

التهانوي رحمه اهلل حتى ينتفع بها قراء اللغة العربية.

مثنوي معنوي
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شخصيات إسالمية

، ومرشد  شمس األئمة، العامل النوراين، واملعلم الربَّاين، نارص احلقِّ
الدعاة.  إمام  الوسطية،  اخللق، وحيد دهره، وفريد عرصه، شيخ 
يف  واإلرساف  املدح،  يف  املبالغة  باب  من  الكلامت  هذه  نعترب  كنا 
حبِّ املشايخ الكبار، ولكني - يف الواقع - عذرُت هؤالء الذين 
أهال  شيخي  وجدُت  حني  به،  وصفوهم  بام  مشاخيهم  وصفوا 
ذلكم  املدائح،  هذه  له  ُتكال  وأن  األوصاف،  هبذه  يوصف  ألن 
خدمة  يف  اجلهود  صاحب  )القرضاوي(  إنه  )القرضاوي(.  هو 
واخلطابة  والتوجيه،  والدعوة  العلمي،  التأليف  يف  اإلسالم 
واألبحاث  والندوات،  واملؤمترات  والفتوى،  والفقه  واملناظرة، 
واملؤسسات،  املجالس  عضوية  يف  واملشاركة  واملحارضات، 

واملجامع الفقهية.
إنه )القرضاوي( مؤلف ما يقرب من مائتي كتاب قصري ومتوسط 
وموسوعي، وهو الذي ألف كتابه )احلالل واحلرام يف اإلسالم( 
منذ )56( ست ومخسني سنة،  والثالثني،  الثانية  ابن )32(  وهو 
وإدارة  شلتوت،  الشيخ  عهد  يف  األزهر  مشيخة  من  بتكليف 
ليرتجم  البهي،  حممد  الدكتور  عهد  يف  الشيف،  باألزهر  الثقافة 
الدول  يف  املسلمني  حاجة  ليسد  األجنبية  اللغات  من  العديد  إىل 
الغربية، ومؤلف )فقه الزكاة(، الذي مل يؤلف يف اإلسالم مثله يف 

موضوعه. كام قال العالمة حممد الغزايل.
ومؤلف موسوعة )فقه اجلهاد(، وصاحب املؤلفات الغزيرة التي 
اهلني  اإلنسان  )القرضاوي(  إنه  العامل.  أنحاء  يف  وغربت  رشقت 
اللني، الذي تسبق العربة إىل عينيه إذا سمع أو رأى موقفا إنسانيا، 
حلو  الروح،  صايف  السيرة،  نقي  الدمعة،  قريب  القلب،  رقيق 
املعش، كريم اخللق، باسم الثغر. إنه )القرضاوي( الذي نوقشت 
عشات الرسائل اجلامعية، )ماجستري( و)دكتوراه(، حوله وحول 
جامعات  يف  وأثره،  وجهوده  وإصالحه  ودعوته  وفقهه  فكره 
جامعات  ويف  وغريها،  شمس  وعني  والقاهرة،  األزهر،  مرص، 
العامل، يف العراق واملغرب واليمن ولبنان وباكستان واهلند وماليزيا 

وأندونيسيا والصني وغريها.
إنه )القرضاوي( التي تتسابق املجالس العلمية واملجامع الفقهية 
إنه  وإسهاماته.  مشاركته  وطلب  عضويتها،  لقبول  دعوته  إىل 
تالمذته،  قبل  وأقرانه  شيوخه  عليه  أثنى  الذي  )القرضاوي( 
البهي، وعبد احلليم حممود،  البنا وحممود شلتوت، وحممد  حسن 
املودودي،  األعىل  وأبو  الندوي،  احلسن  وأبو  الغزايل،  وحممد 
ومصطفي السباعي، ومصطفى الزرقا، وعيل الطنطاوي، وحممد 
املبارك، وعمر األمريي، و معروف الدواليبي، وعبد العزيز بن باز 

وعبد  منيع،  بن  اهلل  وعبد  الشيخ،  آل  العزيز  عبد  بن  اهلل  وعبد   ،
اهلل بن زيد آل حممود، وعبد اهلل األنصاري، وعبد اهلل بن تركي، 
غدة،  أبو  الفتاح  وعبد  غدة،  أبو  الستار  وعبد  يعقويب،  ونظام 
فتحي  وحممد  مولوي،  وفيصل  صالح،  وأديب  عوامة،  وحممد 
وفهمي  البشي،  وطارق  السعال،  وأمحد  عامرة،  وحممد  عثامن، 

هويدي... وغريهم كثري.
إنه )القرضاوي( صاحب التضحيات يف سبيل دينه ووطنه، سجن 
معتقل  يف  فاروق  امللك  عهد  يف  شبابه  ريعان  يف  وعذب  واعتقل 
مرة،  من  أكثر  احلريب  السجن  يف  النارص  عبد  عهد  يف  ثم  الطور، 
بيته مهاجرا إىل اهلل ورسوله وخدمته دينه. باألمس  ثم خرج من 
املطلوبني  قوائم  عىل  العلامء  من  وعدد  اسمه  وضع  القريب، 
اإلنرتبول  فأين  الدوليني،  املجرمني  أسامء  مع  الدويل،  لإلنرتبول 
ممن قتل وجرح وحرق واغتصب ورشد، وأهلك احلرث والنسل، 
وقد  وهبتانا،  زورا  التهم  ولفق  العباد،  وأذل  البالد،  وخرب 

فضحهم اهلل عيانا بيانا عىل رؤوس األشهاد.
يستجيب اإلنرتبول ملطالبات القضاء الذي برأ أركان نظام مبارك 
ملدة  الفساد،  فيها  وأكثروا  البالد  هنبوا  الذين  اآلخر،  تلو  واحد 
)30( ثالثني سنة، وختمها بتربئة حسني مبارك من هتمة الرتبح 
وضح  يف  وعدوانا  ظلام  نفس  ألف  وقتل  إلرسائيل،  الغاز  وبيع 
وشبان  فتيات  عىل  نفسه(  املرصي  )القضاء  حيكم  بينام  النهار! 
رابعة،  إشارة  حيملون  ألهنم  املشددة،  باألحكام  الزهور  عمر  يف 
ثامنية   )78( عىل  وحيكم  الشعية،  عبارات  أو  مريس،  صورة  أو 
وحيكم  سنوات،  عش  أو  خلمس  املشدد  بالسجن  طفال  وسبعني 
الناس، بدون أدلة،  املئات من  املئات تلو  بإعدامات باجلملة عىل 

وال مرافعة، وال مناقشة يف بضع دقائق.
املعذبني،  رصخات  إىل  املفضوخ  القضاء  هذا  يستمع  وال 
وصيحات الربيئات املغتصبات، وال حول وال قوة إال باهلل. قضاء 
طال نائبه العام هتم رصحية بالتزوير والتالعب يف القضايا واألدلة، 
كام يف التسجيل املسب، قضاء أصبحت أحكامه منتقدة من مجيع 
املنظامت احلقوقية الدولية الشيفة، قضاء أثارت أحكامه السخرية 
يف مجيع أنحاء العامل. هذا ليس قضاء عادال، إنام هو قضاء حماكم 
ويفرج  الضحية،  يعدم  الذي  دنشواي،  حمكمة  وقضاء  التفتيش، 

عن اجلاين، فهل تستجيب مؤسسة رشيفة ملثل هذا القضاء؟!
املصدر: 

اإلحتاد العاملی لعلامء املسلمني 
) إعداد: حممد خان(     

إنه القرضاوي
 إسماعيل إبراهيم
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واحة الشعر

صمًتا القدِس  قباُب  عاتُبني 
كــذلْك مآِذُنـها  وتنهــــُرين 
بعتمـونا ملـــاذا  وتســأُلني 
للمـــهالِْك ثــرانا  وسـّلمتـْم 
جيري املنساُب  ودمعَي  فقلُت 
ذلِْك غري  فالقضيُة  رويــدِك 
حــقٌّ ولــَديِك  وارٌد  عتــاُبِك 

ســؤالِْك يف  حـقٍّ  ألُف  كذلَك 
تريدي إْن  اإلجــــابَة  ولكــّن 
املمـالِْك وحّكاِم  الرؤسا  لَدى 
ا  رسًّ باعــوِك  ســـارٍق  كبيعِة 
حـالِْك األرجـاِء  مظلِم  بلــيٍل 
ضعيٌف فــــرٌد  أّنني  وحسبي 
حـالِْك  مثُل  وحـايل  حـوٍل  بال 
دمـــوعي إال  حيـــلٌة  ومــايل 
احتاللِْك من  تسيُل  خّدي  عىل 

يتياًم أنظـُمه  حني  وحــريف 
وصـــالِك يف  مستهامًا  ُد  يغــرِّ
إيّن قـــدُس  يا  عـثريت  أقييل 
جــاللِْك  يف  باملذّلِة   ألشـعُر 
جحياًم صـدري  يف  إّن  لعمُرِك 
تأّجــَج الحــرتاِقِك واشتعالِْك
ســقيٌم  هـِزٌل  موهـٌن  وجسمي 
العتـاللِْك حبيــبُة  يا  علــيٌل 
جيدي فليس  العتاِب  من  دعيك 
املسالِْك يف  تشّتَت  فتًى   عتاُب 
ونادي يف الرجـاِل وسـوَف تأيت 
رجـالِك يف  فاحلمــّيُة  رجـاُلِك 
ا  صفًّ تقــوُم  اجلبــاَل  شئِت  ولو 
جبــالِك عىل  كاجلبــاِل  فأهُلِك 
إّنا   قدسـاه  يا  نحـُن  وأما 
خيــالِك من  فامســيحنا  غثـاٌء 

يا قدســـاه
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من  والعجم  العرب  أمثال  خترج  إنك   الفضل:  بن  للحسني  قيل 
القرآن، فهل جتد يف كتاب اهلل: خري األمور أوسطها؟

قال: نعم؛ يف أربعة مواضع:
1( " ال فارض وال بكر عوان بني ذلك ".  

2( " والذين إذا أنفقوا مل يسفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما ".
3( " وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط".
4( " وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال ".

فقيل: فهل جتد: من جهل شيئا عاداه؟
قال: نعم يف موضعني:

1( " بل كذبوا بام مل حييطوا بعلمه ".
2( " وإذ مل هيتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ".

فقيل : فهل جتد : احذر رش من أحسنت إليه؟
قال: نعم "وما نقموا إال أن أغناهم اهلل ورسوله من فضله".

قيل : فهل جتد : ليس اخلرب كالعيان ؟
قال: نعم .. " أومل تؤمن قال بىل ولكن ليطمئن قلبي ".

قيل: فهل جتد: يف احلركة بركة؟
قال: نعم .. " ومن هياجر يف سبيل اهلل جيد يف األرض مراغام كثريا 

وسعة ".
قيل : فهل جتد: كام تدين تدان؟

قال: نعم .. " من يعمل سوءا جيز به ".
قيل: فهل جتد: حني تلقى ندري؟

قال: نعم. " وسوف يعلمون حني يرون العذاب من أضل سبيال ".
قيل : فهل جتد : ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني؟

قال : نعم .. " هل آمنكم عليه إال كام أمنتكم عىل أخيه من قبل ".
قيل : فهل جتد : من أعان ظاملا سلط عليه ؟

قال: نعم .. " كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله وهيديه إىل عذاب 
السعري ".

قيل: فهل جتد فيه : ال تلد احلية إال حية؟
قال: نعم  "وال يلدوا إال فاجرا كفارا ".

قيل: فهل جتد فيه : للحيطان آذان ؟
قال: نعم: "وفيكم سامعون هلم ".

قيل: فهل جتد فيه : احلالل ال يأتيك إال قوتا، واحلرام ال يأتيك إال 
جزافا؟

قال: نعم .. " إذ تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم رشعا ويوم ال يسبتون 
ال تأتيهم ".

من كتاب " اإلتقان يف علوم القرآن " 
 )5-52/4(

للسيوطي رمحه اهلل.

ملن حيبون اللغة واألدب واألمثال 

األمم املتحدة: سمحنا بقتل آالف املسلمني يف البوسنة
“أنطونيو غوترييش” مسؤولية  املتحدة  العام ملنظمة األمم  أكد األمني 
املنظمة عن مذبحة “رسبرنيتسا” رشقي البوسنة التي ارتكبتها القوات 
الرصبية يف يوليو 1995 والتي راح ضحيتها آالف املسلمني االبرياء.

يف  حصل  ظلم  أكرب  تعد  )رسبرنيتسا(  مذبحة  “ان  غوترييش  وقال 
سمحنا  بأننا  االعرتاف  وعلينا  املتحدة،  األمم  تأسيس  منذ  أوروبا 

بوقوعها”
ومىض قائاًل: “اليوم نستذكر ونكّرم اآلالف من الذين قتلوا، ونعرب 

عن تضامننا مع أرس وأصدقاء من قضوا يف تلك األحداث الفظيعة”.

يف  النقاب  ارتداء  حظر  تؤيد  األوروبية  املحكمة    - املسلم/وكاالت 
بلجيكا

أّيدت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يوم الثالثاء، قرار بلجيكا 
بحظر ارتداء النقاب عىل النساء املسلامت يف األماكن العامة.

ضد  مسلمتان  امرأتان  رفعتها  قضائية  بدعوى  املحكمة  تأييد  ويتعلق 
قرار حظر ارتداء النقاب يف األماكن العامة ببلجيكا.

وقالت املحكمة: إن حظر بلجيكا للنقاب ال ينتهك االتفاقية األوروبية 
حلقوق اإلنسان عىل حد قوهلا.

بلجيكا حّيز  النقاب يف  ارتداء  يوليو 2011، دخل حظر  أنه يف  يشار 
يورو  بـ 137.5  تقدر  املخالفات غرامة  تفرض عىل  وباتت  التنفيذ، 

باإلضافة إىل السجن سبعة أيام.

اجلزيرة / إيفاد أول دفعة حجاج إيرانيني ملكة املكرمة هناية يوليو
قال ممثل املرشد األعىل يف إيران لشؤون احلج والزيارة قايض عسكر 
إيفاد أول دفعة من احلجاج اإليرانيني إىل مكة املكرمة هناية  إّنه سيتّم 

يوليو/متوز اجلاري.
هو  التطور  ذلك  إن  فايز  القادر  عبد  طهران  يف  اجلزيرة  مراسل  وقال 
للعالقات  جزئية  عودة  اعتباره  يمكن  الطرفني  بني  التفاق  نتيجة 

املقطوعة بني طهران والرياض.
وأضاف املراسل أن طهران تقول إهنا خاضت مفاوضات عسرية مع 
الطرف السعودي قبل التوصل لتلك االتفاقية، وتقول إهنا راعت كل 

النقاط التي طرحتها الرياض.

كتاب إيرانيون سنة يطالبون برفع التمييز الطائفي عن إنتاجاهتم
طالبت جمموعة من أصحاب األقالم والكتاب اإليرانيني من الطائفة 
واإلرشاد  الثقافة  وزارة  إىل  وجهوها  مفتوحة  رسالة  يف  السنية 
التي  الكتب  عىل  السنة”  ألهل  ”خاص  وسم  تطبيق  بإهناء  اإلسالمي، 

ينشها علامء وكّتاب السنة يف البالد.
الرسالة التي وقعها أكثر من 173 كاتبا ومرتمجا إيرانيا سنّيا، انتقدت 
السنة  ألهل  النش  ودور  كّتاب  إلزام  عىل  البالد  ثقافة  وزارة  خطوة 
بكتابة وسم ”خاص ألهل السنّة” عىل الكتب التي يصدروهنا، واصفة 
علامء  إليها  يدعو  التي  الوحدة  تنايف  والتي  الطائفي،  بالتمييز  إياها 

وزعامء أهل السنة، وتغاير املادة الرصحية للدستور.

أخبار العامل

ينابيع المعرفة
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الناجح يفكر يف احلل.
الفاشل يفكر يف املشكلة.

الناجح ال تنضب أفكاره.
الفاشل ال تنضب أعذاره.
الناجح يساعد اآلخرين.

الفاشل يتوقع املساعدة من اآلخرين.
الناجح يرى حاًل يف كل مشكلة.
الفاشل يرى مشكلة يف كل حل .

الناجح يقول: احلل صعب، لكنه ممكن.
الفاشل يقول: احلل ممكن ، لكنه صعب.

الناجح يعترب اإلنجازات التزاما يلبيه.
الفاشل ال يرى يف اإلنجاز أكثر من وعد يعطيه.

الناجح يرى يف العمل أمل.
الفاشل يرى يف العمل أمل.

الناجح لديه أحالم حيققها.
الفاشل لديه أوهام وأضغاث أحالم يبددها.

الناجح يناقش بقوة وبلغة لطيفة.
الفاشل يناقش بضعف وبلغة فظة.

الناجح خيتار ما يقول.
الفاشل يقول وال خيتار.

الناجح يتمسك بالقيم ويتنازل عن الصغائر
الفاشل يتشبث بالصغائر ويتنازل عن القيم.

الناجح يصنع األحداث.
الفاشل تصنعه األحداث.

الناجح يقول: عامل الناس كام حتب أن يعاملوك.
الفاشل يقول: اخدع الناس قبل أن خيدعوك.
الناجح ينظر للمستقبل ويتطلع ملا هو ممكن.

الفاشل ينظر للاميض ويتطلع ملا هو مستحيل.

الناجحون والفاشلون
يونس  فروق جوهرية حممد  العالمة  تويّف 

يف  احلديث  شيخ  اجلونفوري، 
جامعة مظاهر العلوم سهارنفور 
باهلند، صباح اليوم الثالثاء 16 
شوال 1438 عن عمر ناهز 83 

عاما. 
من  اجلونفوري  كان  الشيخ 
احلافظ  اإلمام  تالميذ  أبرز 
زكريا  حممد  العالمة  الفقيه 

الكاندهلوي رمحه اهلل.
ولد الشيخ اجلونفوري رمحه اهلل 
يف 25 رجب سنة 1355 هـ يف 
منطقة "كهيتا رسائى" من مديرية 
يونس  الشيخ  بدأ  "جونفور". 

دراسته للعوم الشعية يف الثالث 
عش من عمره يف مدرسة "ضياء 
كالب"  "ماين  منطقة  يف  العلوم" 

وتعّلم  "جونفور"،  مديرية  يف 
الكتب  ودرس  الفارسية،  اللغة 
النظامي  للمنهج  االبتدائية 

السائد يف اهلند وباكستان.
بجامعة  يونس  الشيخ  التحق 
مظاهر العلوم يف اهلند يف شوال 
سنة  منها  وخترج  هـ   1377
فيها  مدرسا  عني  ثم   ،1380
سنة 1381، واشتغل بالتدريس 
إىل أن أصبح شيخ احلديث فيها  

سنة 1388.
اجلونفوري  يونس  الشيخ   
دراسة  باحلديث  اشتغل 
صحيح  ودّرس  وتدريسا، 
إىل  قرن،  لنحو نصف  البخارى 
صباح  املحتوم  األجل  وافاه  أن 

اليوم. رمحه اهلل رمحة واسعة.

العالمة حممد يونس اجلونفوري -  يف ذمة اهلل

الشيخ حممد أنور مالزهي - يف ذمة اهلل
مالزهي،  أنور  حممد  الشيخ  تويف 
“عني  معهد  يف  احلديث  أستاذ 
)يف  جشت  بمدينة  العلوم” 
 22 اإلثنني  مساء  بلوشستان(، 

شوال 1438 يف مدينة زاهدان.
الشيخ حممد أنور أصيب بجراحات 
يف  سيارته  انقالب  نتيجة  شديدة 
نقل  ثّم  رسوان،  ـ  خاش  طريق 
يف  األنبياء”  “خاتم  مستشفى  إىل 
زاهدان حيث تويف هناك عن عمر 

ناهز 83 سنة.
عبد  الشيخ  جرح  احلادثة  هذه  يف 
أنور  حممد  الشيخ  صهر  الغفور، 
رهني  هو  يزل  ومل  أيضا،  اهلل  رمحه 

الفراش يف املستشفى.
رمحه  مالزهي  أنور  حممد  الشيخ 
اهلجرة  من   1313 سنة  ولد  اهلل 
قرية  يف  هـ.ق(   1353( الشمسية 
“باالقال كله كان” من توابع مدينة 
مراحل  أكثر  وأمىض  رساوان، 
املدارس  يف  الدينية  دراساته 
دار  مثل  باكستان،  يف  املشهورة 
العلوم يف “تندو اللهيار” من مناطق 
يف  العلوم  وقاسم  “سند”،  إقليم 
ملتان، ودرس أيضا يف جامعة دار 

العلوم كراتيش.
بارزين  علامء  عىل  اهلل  رمحه  تلمذ 
كالشيخ ظفر أمحد عثامين، والشيخ 
خان  موسى  والشيخ  مجشيد، 

حممد شفيع عثامين،  واملفتي  بازي، 
لدهيانوي،  أمحد  رشيد  واملفتي 
والشيخ  خاْن،  اهلل  سليم  والشيخ 
مجيعا،  اهلل  رمحهم  حممود  سحبان 
الشيخ  عىل  التفسري  أيضا  ودرس 
موالنا غالم اهلل خاْن، والشيخ عبد 

اهلل درخواستي رمحهام اهلل.
سنة  اهلل  رمحه  أنور  الشيخ  خترج 
دارالعلوم  جامعة  من   1382
اهلل حتى  اشتغل رمحه  ثم  كراتيش، 
كتب  بتدريس  حياته  حلظات  آخر 
املصابيح”،  “مشكاة  مثل  احلديث 
عني  معهد  يف  مسلم”  و”صحيح 

العلوم الدينية يف مدينة جشت.
كان رمحه اهلل عاملا متواضعا، خملصا 
كان  األخالق،  حسن  ومشفقا، 
للطلبة  وكان  بخري،  أساتذته  يذكر 
التواضع  كان  مشفق.  رحيم  كأب 
سيامه  عىل  بارزين  التكلف  وقلة 

رمحه اهلل.
إذ  للمجلة«  التحريرية  »اهليئة 
الكبري،  العامل  هذا  أرسة  تعزي 
وذويه وأساتذة وطالب معهد عني 
العلوم يف مدينة جشت وعامة أهل 
املصاب،  هذا  عىل  إيران  يف  السنة 
تسأل املوىل القدير أن يرحم الفقيد 
اجلميع  وُيلهم  درجاته،  ويرفع 

الصرب والسلوان.

في ذمة اهلل
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الدولة الغائبة
قراءة يف لغز املشهد احلايل

يف قلب األوضاع السياسية للبالد
ال تبدو باكستان متفردة بني الدول فيام يصيبها من كوارث طبيعية من وقت إىل آخر؛ فالبلد 
اآلسيوي املهم لكثري من األطراف الدولية واإلقليمية قد أصابته يف العقد املايض فقط كارثتان 
كربيان؛ األوىل متثلت يف موت وتشيد مئات اآلالف يف أكتوبر/تشين األول عام 2005 
الثانية تشد فيها عام 2010  من وقع زلزال رهيب رضب شامل باكستان بقسوة، والكارثة 
عدة ماليني من الباكستانيني وتويف اآلالف بعد أن غطت السيول أجزاء واسعة من إقليمي 
خيرب بختون خاه والبنجاب، وزحفت عىل السند وبلوشستان بقسوة، وبلغت اخلسائر املادية 
يف الزلزال والسيول أرقاما فلكية بسقوط املنازل ونفوق احليوانات وهالك احلقول واحلبوب 

املخزونة وانجراف الرتبة وخراب شبكات الطرق التي تربط أنحاء البالد بعضها ببعض.
اآلسيويني  فكثري من جرياهنا وغري جرياهنا؛  الناحية،  متفردة يف هذه  باكستان  ليست  أقول: 
والرباكني  للزالزل  دائمة  صديقة  فاليابان  ومتسيهم؛  الكوارث  تصّبحهم  اآلسيويني،  وغري 
واألعاصري، وإندونيسيا واقعها اجلغرايف يعّرضها لغضبات الرب والبحر عىل السواء، والصني 
خطري  عاملي  مصنع  املجاورة  واهلند  جنوب،  إىل  شامل  من  الكوارث  تطاردها  الواسعة 

للكوارث الطبيعية.
لكن ما دام األمر كذلك، فام الفرق إذن بني حال باكستان وحال أخواهتا اآلسيويات القريبات 

الشبه هبا يف كثري من النواحي السكانية والطبيعية واجلغرافية؟!
الدولة الغائبة

إن  إذ  حقيقية؛  دولة  قيام  يعني  معا  وحكومة  وشعب  أرض  وجود  جمرد  أن  يظن  من  خيطئ 
يف  متشاركة  كأبعاض  صياغتها  يضمن  الذي  هو  الثالثة  املكونات  هذه  بني  الرابط  العنرص 
تأسيس الكيان السيايس الذي يسميه علم السياسة احلديث "دولة". إن جمرد وجود مكونات 
البيت ال يعني أن البيت قائم، إال بعد صياغة هذه املكونات صياغة ُتفِقد كل عنرص استقالليته؛ 
يف مقابل أن تصوغ به وبغريه كيانا آخر جديدا يشبه املركبات الكيميائية يف اختالف خصائصها 

وتأثريها ووظيفتها عن العنارص البسيطة التي تكّوهنا.
أن  حني  يف  قليال،  إال  القصري  الباكستاين  التاريخ  يف  حيرض  مل  الكامل  بمعناه  الدولة  "مفهوم 
البالد  واتساع  السكان  عدد  ضخامة  مع  هذا،  من  بكثري  حظا  أحسن  كانت  القريبة  اجلارة 

وتعدد مشكالهتا الدينية والعرقية"
إن عنارص "الدولة" الثالثة لكي تستحق محل هذا االسم فال بد أن تعمل يف اجتاه واحد، وأال 
تتناقض يف اهلدف والوجهة والغاية، وأال يصبح الوطن وإمكاناته غنيمة يدور الرصاع عليها 
بني أقلية حاكمة تريد أن تبتلع كل شء، وأغلبية جائعة تسعى إىل أن تبقى عىل قيد احلياة بأي 
ثمن، وفئات تتحالف مع هذا الطرف أو ذاك ناظرة إىل مصاحلها الفئوية والطائفية والعرقية 

دون املصلحة العامة لألمة والوطن.
إن مفهوم الدولة بمعناه الكامل مل حيرض يف التاريخ الباكستاين القصري إال قليال، يف حني أن 
اجلارة القريبة يف نيودهلي كانت أحسن حظا بكثري من هذا، مع ضخامة عدد السكان واتساع 
الدولتني  بني  للمقارنة  هذا  بعد  جمال  وال  والبيئية.  والعرقية  الدينية  مشكالهتا  وتعدد  البالد 
وبني اليابان بكل تأكيد، حيث أثبتت الدولة اليابانية بعنرصهيا البشيني )احلكومة والشعب( 
كارثة  وليست  السواء،  عىل  والطبيعية  العسكرية  الكوارث  أثر  امتصاص  عىل  عالية  قدرة 

الزلزال املدمر أو "تسونامي اليابان" يف مارس/آذار عام 2011 حالة فريدة يف هذا اجلانب.
إال  باكستان،  يف  نظريه  من  بكثري  أقل  اليابان  يف  )األرض(  البشي  غري  العنرص  عطاء  إن 
يف  حلقها  وتوظيفها  احلضارية  ملسؤوليتها  وحتملها  وفاعليتها  االجتامعية  احلياة  نشاط  أن 
ض ذلك بصورة تفوقت هبا اليابان عىل كل دول العامل بال استثناء، فام من  الديمقراطية قد عوَّ
دولة تنافسها عىل قيادة العامل صناعيا إال وهي غنية طبيعيا أو ال قيود عىل صناعاهتا العسكرية 

التي توفر هلا دخال هائال.

نبيل الفولي

كاتب وباحث مصري

لغز املشهد 
الباكستاني

شؤون إسالمية
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وليس من قبيل املبالغة أن نقول إن العنرص البشي 
هو  فال  باكستان،  يف  الطبيعي  العنرص  ظلم  قد 
شهد  الذي  والوسيط  القديم  تارخيه  مع  تصالح 
فرتات زاهرة من التفوق العاملي أو اإلقليمي ثقافيا 
يف  الرباين  العطاء  توظيف  أحسن  وال  وسياسيا، 
قدرته  بإثبات  نفسه  من  أنصف  هو  وال  الطبيعة، 
عىل إدارة احلياة االجتامعية بام يضمن تطور الدولة 
تقتل  التي  املعاطب  من  املجتمعي  احلراك  وسالمة 

حارض األمم ومستقبلها عىل السواء.
وال أريد أن أطيل احلديث عن أصل هذه املسألة، 
إال أن الشخصية الوطنية يف املنطقة عامة قد أصاهبا 
االستعامرية  السياسة  جراء  من  االلتواء  من  كثري 
الثوار إىل حدود  بالغت يف معاقبة  التي  اإلنجليزية 
مرعبة، وفرقت مجوع الوطنيني، ودققت يف سياسة 
ليعمل  واجلامعات  األفراد  وتسليط  األرزاق  قطع 
إىل  تقم  مل  نفسه  الوقت  ويف  بعض.  ضد  بعضهم 
هذا  تعوض  كافية  ودعوية  تربوية  مناهج  اآلن 

النقص، وتعالج هذا االعوجاج.
احلايل  الباكستاين  الواقع  صورة  يف  قراءة  ولعل 
تؤكد هذه اإلجابة عىل السؤال السابق، وأن مأساة 
الشعب  بمقدرات  املتالعبة  نخبتها  متثلها  باكستان 
يف  وتشارك  احلكم،  كريس  أجل  من  ومصاحله 
ذلك مؤسسات وأجهزة تستعجل الثمرة؛ فتقطفها 

حراما، وحترم منها أهلها.
قراءة يف لغز املشهد احلايل

املشهد  بنا  سيدخل  العام  التنظري  عن  وبعيدا 
فيها  كثر  التي  الباكستانية  املعمعة  قلب  إىل  احلايل 
من  بوضوح  الكرة  نرى  نعد  مل  حتى  الالعبون، 
أسبوعني  فقبل  عليها!!  املتصارعة  السيقان  كثرة 
طاهر  حممد  الباكستاين  الديني  الزعيم  التقى 
القادري رئيس مؤسسة منهاج القرآن ذات النشاط 
الشعبية  وصاحب  الواسع،  واخلارجي  الداخيل 
بمئات  الهور  مدينة  يف  التقى  البالد،  يف  الواسعة 
الباكستانيني  أتباعه- من  اآلالف -حسب إحصاء 
باكستان  منارة  املحتشدين -يف إشارة رمزية- عند 
جناح  عيل  حممد  الشهري  الزعيم  عندها  أعلن  التي 

عن قيام دولته.
    "قلبت حشود القادري عنارص املشهد الباكستاين، 
النتخابات  فيه  يستعد  كان  وقت  يف  وأربكته 
تشيعية عامة تأيت بعد تذمر شعبي طويل ومكتوم 

من سياسات حزب الشعب "
العودة  يريد  أنه  اجلامهريي  لقائه  يف  القادري  أعلن 
جناح،  عيل  حممد  مؤسسها  ُحلم  إىل  بالدولة 
حقوقنا"،  منعنا  الذي  النظام  "هذا  من  والتخلص 

وأنه "ال بد أن نحيا حياة كريمة، ولو انتزعنا حقوقنا 
أحد،  من  الدعم  يتلق  مل  أنه  مؤكدا  انتزاعا"،  منهم 
احلشد  هذا  بنفسه  دعم  الذي  هو  الشعب  وأن 

الكبري.
من  لكثري  مثرية  القادري  شخصية  أن  واحلقيقة 
اجلدل يف داخل باكستان؛ فالرجل البارع يف إدارته 
خطابته  يف  واآلرس  وخارجيا،  داخليا  ألتباعه 
الربيلوية  املدرسة  عباءة  من  خرج  وأحاديثه، 
يف  اآلراء  عليه  تتفق  ومل  الصويف،  بسمتها  املعروفة 
يصفه  من  بني  تناقضت  بل  اخلارج،  وال  الداخل 
باملروق  يتهمه  العرص، ومن  بشيخ اإلسالم وجمدد 

من الدين متاما والعمل وفق أجندات غربية!
العام  بدء  من  أسبوعني  بعد  القادري  عاد  وقد 
املرة  أتباعه من جديد، لكن هذه  اجلاري إىل حشد 
وعد  والتي  آباد،  إسالم  السياسية  العاصمة  يف 
ميدان  غرار  عىل  آخر  حترير"  "ميدان  إىل  حيوهلا  بأن 
حتى  االحتجاج  بتصعيد  متوعدا  الشهري،  القاهرة 
عن  يقول-  -كام  فيها  يعرب  التي  مطالبه  ُتستجاب 

مطالب اجلامهري.
الباكستاين،  املشهد  عنارص  القادري  حشود  قلبت 
النتخابات  فيه  يستعد  كان  وقت  يف  وأربكته 
تشيعية عامة تأيت بعد تذمر شعبي طويل ومكتوم 
إدارة  يف  وطريقته  الشعب  حزب  سياسات  من 

البالد سياسيا واقتصاديا.
واحلقيقة أن السؤال يدور حول توقيت التظاهرات 
أكثر مما يدور عنها ذاهتا يف بلد يعاين أصال من كثرة 
القادري  أمام  الوقت  كان  فقد  االحتجاجات، 
طويال ليعرتض عىل سياسات احلكومة التي زادت 
فلامذا  كاملة،  سنوات  مخس  طوال  فقرا  الشعب 
الشعب  حزب  حكم  من  التخلص  حلظة  اختار 
داخل  بثقله  ليلقي  راجح-  هو  -كام  باالنتخابات 

املشهد السيايس املأزوم أصال؟
وقد تنوعت اإلجابات عىل هذا السؤال بقدر تنوع 
خاصة  نفسه،  القادري  طاهر  يف  الباكستانيني  آراء 
عليهم  يقطع  القادري  أن  يرون  الذين  أولئك 
ينطبق  ما  وهو  البالد،  حكم  إىل  للعودة  الطريق 
بصورة أوضح عىل نواز رشيف الذي مثل وحزبه 
الراحلة  البديل عن  ليج نون( طوال عقوٍد  )مسلم 
حكم  وعن  الشعب(  )حزب  وحزهبا  بوتو  بينظري 
حسب  البالد  إلدارة  يستعد  نواز  وكان  اجليش، 
الرتيب للسلطة منه وإليه يف لعبة سياسية  االنتقال 
للعب  السياسيني  استعداد  مدى  بوضوح  كشفت 
بالديمقراطية وحتويلها إىل غطاء معيب يكشف من 

السوءات أكثر مما يسرت.

القادري عىل أهنا  ويفس بعض اخلصوم تظاهرات 
العملية  إلعاقة  ما؛  طرف  وبني  بينه  ُعقدت  صفقة 
السلطة،  يف  احلايل  الرئيس  بقاء  لصالح  االنتخابية 
أو إلثارة ما يكفي من االضطراب يف البالد بحيث 
السياسية  احلياة  يف  اجليش  لتدخل  الذرائع  تتوفر 
منذ  سنوات  مخس  سوى  هلا  تركه  عىل  يمر  مل  التي 
اضطر اجلنرال السابق برويز مشف إىل التنحي عن 

حكم البالد أواخر عام 2007.
وال يقف أنصار القادري صامتني بإزاء هذه التهم، 
تسعى  التي  احلكومية  باإلجراءات  وحيتجون 
االتصاالت  قطع  قبيل  من  حشودهم،  عرقلة  إىل 
اهلاتفية، ومنع وقود السيارات أو التقليل من كمياته 
يف حمطات متوين السيارات لعرقلة احلركة إىل إسالم 

آباد أو التقليل منها.
وال يبدو أن الدخول يف رصاع التحليالت سيكون 
الواقع  أن  إال  املشهد،  تفسري  يف  أمهيته  مع  جمديا 
أمام  حال-  كل  -عىل  سيكون  القريب  الباكستاين 
توقعني متناقضني يف حال نجحت حركة القادري.

 "ثمة تكهنات بفشل مظاهرات القادري، ويف هذه 
الطريقة  عىل  ديمقراطية  انتخابات  سُتجَرى  احلالة 
بصورهتا  السلطة  فيها  تنتقل  املعيبة،  الباكستانية 

الرتيبة من حزب إىل حزب بال تغيري"
يف قلب األوضاع السياسية للبالد

رهنا  الكبري  وشعبها  باكستان  تبقى  أن  األول: 
البالد  أفقدت  والتي  املعهودة،  الصفقات  لسياسة 
باجلارة اجلرحية  عافيتها، حتى صارت شبيهة كثريا 
من  أكثر  خالل  احلروب  مزقتها  التي  أفغانستان 

ثالثة عقود من الزمان.
الثاين: أن متثل حركة القادري دماء جديدة ُتَضخ يف 
املشهد الباكستاين، تتجدد معها وظيفة رجل الدين 
يف جمتمع ما زال حيتفظ بكثري من تقليديته، وتلغي 
التبادل الرتيب للسلطة بني أحزاب ال يفرق بعضها 

عن بعض إال األسامء والعناوين.
النظام،  عىل  الضغط  يف  احلشود  فشلت  إن  أما 
وحدة  حكومة  وتكوين  االنتخابات،  وتأجيل 
متهد  انتقالية  فرتة  خالل  البالد  إلدارة  وطنية 
احلالة  هذه  ففي  حقيقية؛  ديمقراطية  النتخابات 
الطريقة  عىل  ديمقراطية  انتخابات  سُتجَرى 
بصورهتا  السلطة  فيها  تنتقل  املعيبة،  الباكستانية 
يف  جوهري  تغيري  بال  حزب  إىل  حزب  من  الرتيبة 

األوضاع االجتامعية واالقتصادية للدولة.
املصدر : اجلزيرة

شؤون إسالمية
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مقاالت يف 
الفكر

أو  االستعامر 
االستدمار

بمعناه  االستعامر 
يف  كان  اللغوي 
املسلمني  حياة 
األوائل  الفاحتني 
حيث  فحسب، 
خمتلفة  بلدانا  دخلوا 
وماديا،  دينيا  فأعمروها 
إىل  الباطلة  والديانات  احلكام  جور  من  شعوهبا  وحرروا 

عدل اإلسالم.
نسميه  أن  فأجدر  االستكبارية  القوى  هذه  استعامر  لكّن 
عمالئهم  أو  القوى  هذه  قادة  أن  زعم  ومن  استدمارا، 
املّريخ،   يف  عائش  أو  خمطئ  فهو  البالد  من  بلدا  يعمرون 
فالذي يريد إعامر بلد، ال تقصف طائراته مساكن األبرياء 
واملناطق  املدن  قصف  طائراهتم  تتعّمد  وهؤالء  اآلمنني، 
السكنية ليل هنار، انظروا كيف حّولوا العراق وسوريا  إىل 
بلدين خمروبني، وكيف تقصف طائراهتم مناطق سكنية يف 

أفغانستان.

الوجه املبتسم امُليّس امُلبرّش لإلسالم
للعامل  املسلمون  يقدمها  اإلسالم،  من  ثالثة  وجوه  هناك 
يف عرصنا، واملؤسف أن الوجه املقبول النافع املفيد هلذت 

الدين شبه غائٍب من املعارك احلاسمة كلها:
1-الوجه الباكي املتباكي امليلء باألحقاد.

 هو الوجه الذي يقّدمه بعض الفرق من املسلمني، يبكون 
عىل حادثة مضت عليها أربعة عش قرون، وافتعلوا حوادث 
عديدة للبكاء والتباكي ألجل أن يبكوا ويتباكوا، والعجيب 
أن جمالس بكاءاهتم وتباكياهتم مبثوثة من عشات القنوات 

الفضائية يف الغرب والشق.
ر لإلسالم. 2-الوجه الفّظ الغليظ املنفِّ

هو الوجه الذي قّدمه الغالة اخلوارج قديام، ويقدمه الغالة 
املبتدعون التكفرييون حديثا من دين اهلل يف عرصنا، وهذا 
هو الوجه الذي بّرأ اهلل نبّيه منه، قائال: ولو كنت فظا غليظا 

القلب النفضوا من حولك .
ويشرتك الوجهان املذكوران من اإلسالم يف بث الكراهية 
واألحقاد بني املسلمني وإراقة الدماء وقتل األبرياء واغتيال 
العلامء املخالفني هلم فكريا أو اعتقاديا إذا متكنوا من مقاليد 

احلكم يف بلد من البالد.
3- الوجه الباسم املبتسم امُليّس امُلبّش لإلسالم.

وإىل عرْض هذا الوجه من الدين للناس أوصانا رسول اهلل 

صىل اهلل قائال: »بشوا وال تنفروا، ويسوا وال تعسوا«.
وهذا هو الوجه الذي قّدمه أهل السنة األشاعرة املتصوفون 
من اإلسالم قديام، وجيب أن يسعوا يف تقديمه يف عرصنا، 
يف  درهبم  عىل  وَمن  والفاتح  األيويب  انترص   الوجه  وهبذا 
يف  واالنتصار  النرص  يمكن  وبه  الصليبيني،  ضد  جهادهم 

الرصاعات الصليبية املعارصة.
يف هذا الوجه من الدين يكمن حل أكثر مشكالت املسلمني 

وأزماهتم.
هذا  عرض  إىل  العرص  هذا  يف  املسلمة  األمة  أحوج  وما 

الوجه املبتسم من هذا الدين يف امليادين واملعارك كّلها.
فليأتنا هؤالء بُكتّيٍب واحد!

سألت  إذا  عربية  غري  بلدان  يف  والرباعم  كالزهور  أطفاٌل 
يعرف  ال  اسمك:  ما  الكريم،  القرآن  بلغة  منهم  واحدا 
إىل  أّوله  من  الكريم  القرآن  اجلواب، حيفظون  السؤال وال 
آخره، وإذا ُطلب  واحد منهم أن يتلو شيئا منه لن ُيسقط 

آية وال كلمة.

أدليٌل أكرب من هذا عىل إعجاز القرآن الكريم!؟
ثّم يطلع علينا بروفيسور  من »إسالم آباد«، أو »طهران«، 
أو »القاهرة« أو »دمشق« ليقول: إن هذا القرآن]العياذ باهلل[ 

كتاٌب خّطته يمني البش، أو نسجه خيال إنسان!
يمني  خّطته  التي  تلك  من  واحد  بُكتّيٍب  هؤالء  فليأتنا 
البش، ونسجه خياهُلم ُحفظْت يف صدور أطفال العامل مثل 

ما حُفظت آياُت هذا الكتاب املبني إن كانوا صادقني!

اإلمام العبقري أبو احلسن الندوي
خاطب اليائيسني القانطني من أبناء هذه األمة الذين كانوا 
يتسولون القيم والقمم عىل أسوار عواصم أوروبا وإمريكا، 

فنفح فيهم روح اإليامن ورّسخ فيهم حّب اإلسالم.
فحّرضهم  والقادة  والسياسيني  والرؤساء  امللوك،  خاطب 
التي  املعارصة  للجاهلية  والتصدي  اهلل،  رشع  إقامة  عىل 

دقت ناقوس اخلطر عىل العامل واإلنسانية.
خاطب األحزاب اإلسالمية واجلامعات الدينية فكان نعم 
الناصح ونعم املنتقد، ونعم األخ امُلصلح، واملرشد املشفق.
بلد  كل  يف  األمة  علامء  خاطب  والعباد.  البالد  خاطب 

فاستثار مهمهم وعزائمهم للدفاع عن هذا الدين العظيم.
خاطب حكام اخلليج وقادهتم وحاول أن ينبههم بأن العامل 
املعارص ألشّد حاجة إىل الدين العظيم الذي بعث يف جزيرة 

العرب، من الذهب األسود الذي تنتجه بالدهم.
باإلسالم  وعزة  قوة  أكثر  بأهنم  وذّكرهم  األتراك،  خاطب 
العاجلة  والرساالت  الدعوات  من  وغريها  القومية  من 
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الفانية.
دعوهتم  عىل  رضوسا  حربا  وأعلن  العرب،  القوميني  عن  كتب 
حركاهتم  وعىل  الفاسد،  العنرصي  منهجهم  وعىل  الباطلة، 
باطنها،  واملسمومة  ظاهرها  املعسولة  هتافاهتم  وعىل  املشبوهة 

فأفضحهم يف أكاذيبهم وأباطيلهم ونواياهم اخلبيثة.
كتب عن الغزايل واملولوي، وواجه الغول املادي املعارص متغذيا 
الفلسفة  جذور  فدّمر  املولوي،  بعرفان  ومتزودا  الغزايل  بكالم 
املادية املعارصة للمالحدة املعارصين التي بنوها علی ريبة وشٍك 

من عقوهلم وعقول أتباعهم.
كتب عن ثاين فاتح للقدس صالح الدين األيويب، ليذّكر العرب 
واملسلمني بأن الفلسطني ال حيررها إال قائٌد مهتّم بقضيتها كام اهتّم 

صالح الدين.
إنه اإلمام العبقري أبو احلسن الندوي رمحه اهلل.

العشة  يف  املسك  ختامها  كان  التي  املباركة  حياته  أمىض  هكذا 
األخرية من شهر رمضان.

كان  وأمينا،  ناصحا  كان  وداعية،  خملصا  كان  وأديبا،  كاتبا  كان 
زاهدا وتقيا، ويف احلقيقة كان إماما عبقريا،

مصنفاته  خالل  من  عرفناه  وهكذا  رآه،  من  لنا  وصفه  هكذا 
وحمارضاته وخطاباته رمحه اهلل رمحة واسعة.

كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم
بني  تتداول  بريطانيا  ثروات  نصف  أن  وبحوث  دراسات  أثبتت 

عشة يف املائة من أفراد املجتمع.
هكذا معظم البالد التي حيكمها النظام الرأساميل املعارص باألصالة 
يف الغرب أو بالعاملة يف الشق، فال زكوات فيها، وال صدقات وال 
املساكني والفقراء واليتامى، وال حقوق للمحرومني  نفقات عىل 
يف  منه  تعاىل  اهلل  حذر  ما  فالنتيجة  األغنياء،  أموال  يف  والسائلني 

كتابه العزيز:«كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم«.
حيث أصبح تداول األموال يف البالد التي حيكمها النظام الرأساميل 
الغريب املعارص حمصورا بني فريق من األغنياء وال تصيب الفقراء 

منها إال األحالم واألماين.
واملسلمون سوف يدمرون بإذن اهلل هذا النظام الرأساميل  املعارص 

بنظاٍم مستلهٍم من تعاليم الشيعة مطبٍق عىل الفرد واملجتمع....
إنسانية مزيفة!

يف  تنشط  املسلمة  اخلريية  املؤسسات  من  مئات  بل  عشات 
واملتصدقني  األغنياء  عن  ناهيك  اإلسالمية،  البالد  من  بلد  كل 
ما  شامهلم  تعلم  فال  واملساكني  الفقراء  عىل  يتصدقون  الذين 
الشيعة  علمتها  التي  احلقيقية  اإلنسانية  هي  هذه  يمينهم،  تعطي 

اإلسالمية ألبنائها...
أن  من  أجدر  تعبري  له  يوجد  ال  بلد  ِمن  البحار  وراء  من  يأيت  ثم 
يف  طفال  حيتضن  لئيم  خبء  كافٌر  امللحدة  بالواليات  يوصف 
بيته،  امللحدين  هؤالء  طائرات  دمرْت  طفال  العراق،  أو  سوريا 
ورشدت أرسته، ليحتضنه بضعة دقائق ثم يصور معه، ثم يغادره 
إىل  انظروا  اإلسالمي:  العامل  يف  املنافقون  فينعق  متحسا،  جائعا 

إنسانيتهم! انظروا إىل إنسانيتهم!

نظرُت بدقة يف اإلنسانية التي رآها هؤالء املذبذبون يف الواليات 
معسولة  هتافات  ظاهرها  مزّيفة  إنسانية  فرأيتها  امللحدة، 

وابتسامات كاذبة، وباطنها خناجر مسمومة ونوايا خبيثة
اإلمريكان  يف  هؤالء  وجدها  التي  اإلنسانية  يف  بإمعان  نظرت 
فوجدهتا كفرا ونفاقا وفجورا وخبثا ورجسا وفسوقا وحبا للدنيا 

وشهواهتا...
ليجتنبوا اللهجة العنيفة!

بلدين  بني  السياسية  األزمة  بعد  وخاّصة  األيام  هذه  تداولت 
ضد  وشديدة  عنيفة  هلجتها  وبيانات  مقاالٌت  اخلليج  يف  مسلمني 
طرف عىل آخر من األطراف املتنازعة، البعض من هذه املقوالت 
وإعالميني  وكاتبات  وكّتاب  وعلامء  لسياسيني  واملقاالت 
املتنازعني، والبعض منها ملتحّمسني لطرف  وإعالميات للطرفني 
عىل آخر ال عالقة هلم بأطراف النزاع سياسيا وال وطنيا وال فكريا.
إن تصعيد الّلهجة يف األزمات السياسية بني بلدين مسلمني من أّي 
جهة كان، يزيد تلك األزمة تعقيدا، كام ختدم القوى االستكبارية 
املجّرب  هو  وهذا  جمانية،  خدمة  املسلمني  بني  للفتن  املثرية 
حيث  العراق،  مع  اخلليجية  األزمة  يف  واملسلمني  العرب  لدى 
فأّدى  والعراق،  اخلليج  دول  بني  األزمة  بعد  اللهجة  تصاعدت 
اإلمريكي  الضوء األخرض  إعطاء  بعد  الكويت  احتالل  إىل  ذلك 
للطرف العراقي، وكان هذا االحتالل ذريعة ليكّثف اإلمريكيون 

حضورهم العسكري يف اخلليج أّوال ثم حيتلوا العراق ثانيا.
فهل ختفى تبعات هذا احلضور العسكري اإلمريكي ومشكالته يف 

اخلليج عىل َمن ألقى النظر وهو بصري لبيب؟
اخلطوات  أول  هي  الشديدة  العنيفة  اللهجات  من  فاالجتناب 

املعقولة حلل األزمة السياسية.
ِمن هذا املنطلق ُيّعد ما تطرق إليه الشيخ عبد احلميد إمام وخطيب 
أهل السنة يف زاهدان يف خطبة اجلمعة املاضية صائبا ودقيقا حيث 
باللهجة  بعضا  بعضهم  خياطب  أن  واحلكام  القادة  موصيا  قال 
العقالنية املطلوبة، وجيتنبوا اللهجات التصعيدية العنيفة التي من 

شأهنا أن تؤدي إىل ما هو أسوء من احلصار والقطيعة.
وأضاف فضيلته أيضا قائال: النزاعات كثرية يف البالد اإلسالمية، 
النزاعات واالختالفات، وقد  ازدادت  اللهجات،  اشتدت  وكلام 

تؤدي إىل حروب واشتباكات.
اإلسالمية  البالد  تقّرب  هلجة  من  بد  ال  قائال:  فضيلته  ونصح   
لقطر،  وال  إليران  وال  للسعودية  ينبغي  فال  بعض،  مع  بعضها 
بعضا  بعضهم  خياطب  أن  اإلسالمية  البالد  قادة  من  وغريها 

باللهجة العنيفة.
 وعىل اململكة العربية السعودية، وإيران، وقطر وقادة سائر البالد 
املعقولة  الدبلوماسية  بالطرق  مشكالهتم  حيلو  أن  اإلسالمية 

واجللوس عىل طاوالت احلوار.
بالد  اإلسالمية  البالد  من  وغريها  وقطر  والسعودية  إيران  إن 
االستكبارية،  والقوى  إمريكا  بالد  وليست  واملسلمني،  اإلسالم 
والواليات  الصهيوين  الكيان  جتعل  بترصفات  القيام  ينبغي  فال 

املتحدة وروسيا يستغلوهنا ملصاحلها«.
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